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 Abstrakt 
Hur uppfattar pedagoger, från olika pedagogiska inriktningar, den fysiska 

miljöns betydelse i förhållande till dess utformning? Hur kan den fysiska 

miljön utformas för att gynna barns utveckling och lärande? Vilka skillnader 

och likheter finns det mellan olika pedagogiska inriktningar? Syftet med 

examensarbetet var att jämföra pedagogers uppfattningar om förskolans miljö 

kring dessa frågor. Examensarbetet utgår ifrån kvalitativa intervjuer från fem 

olika inriktningar inom förskolan: Reggio Emilia, Waldorf, Montessori, Ur och 

Skur och en Traditionell förskola. Pedagogernas svar har analyserats och 

jämförts med varandra. Resultatet av studien visar att pedagogernas 

uppfattning är att den fysiska miljön har en viktig roll i deras arbete. De 

försöker utforma miljön utifrån vad de anser att barnen behöver. Pedagogerna 

tar på olika sätt hjälp av riktlinjer från den pedagogiska inriktningen för att 

utforma miljön.  

 

Nyckelord: Förskola, Pedagogiska inriktningar, fysisk miljö, pedagogers 

uppfattningar.  
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 Inledning  
Skolinspektionen genomförde 2012 en undersökning av den svenska 

förskolans arbete med att implementera och förankra den nya skollagen 

(2010:800) och läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010) i den dagliga 

verksamheten. Kvalitetsgranskningen visade att en del förskolor som jobbar 

med en pedagogisk inriktning lägger större fokus på fortbildning inom den 

pedagogiska inriktningen och mindre fokus på att utbilda personalen i 

implementeringen av läroplanens mål i den dagliga verksamheten.  

 

Med tanke på förskolans uppdrag att efterleva styrdokumenten kan  resultatet 

från Skolinspektionens kvalitetsgranskning upplevas som problematisk då 

Skollagen (2010:800) tydligt uttrycker att utbildningens syfte är att stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg (SkolL 8:2). 

Vidare stipuleras även huvudmannens ansvar att bland annat säkerställa en 

god miljö för barnen i förskolan (SkolL 8:8). Något som även fastställs av 

läroplanen som uttrycker att förskolan i en trygg, öppen och innehållsrik men 

samtidigt inspirerande miljö ska stimulera alla barns utveckling och lärande i 

lekfulla och utmanande former (Skolverket, 2010).  

 

Intresset för utformningen av den fysiska miljön har vuxit fram då jag 

parallellt med utbildningen till förskollärare har arbetat på olika förskolor och 

därmed fått möjligheten att uppleva olika lärmiljöer i förskolan. Jag har under 

utbildningens gång blivit mer och mer fascinerad över hur olika det kan se ut 

på förskolorna, trots att de skall bedriva sin verksamhet med utgångspunkt i 

samma styrdokument. Nordin-Hultman (2004) beskriver att barn som i en typ 

av miljö upplevs som stökiga och jobbiga kan fungera helt annorlunda, i 

positiv bemärkelse, i andra miljöer. 

 

Problemet som uppstår i den dagliga verksamheten för pedagogerna är att det 

inte finns några egentliga direktiv för hur miljön ska utformas i förhållande till 

barnens behov. Det är därför intressant att undersöka hur synen på den fysiska 

miljön är inom olika pedagogiska verksamheter. Studiens problemformulering 

är därför hur uppfattningen om den fysiska miljöns utformning skiljer sig åt 

mellan olika pedagogiska inriktningar och hur pedagoger upplever den 

fysiska miljöns roll i den pedagogiska verksamheten.  
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 Bakgrund 
Inledningsvis kommer en redogörelse för styrdokumentens innehåll avseende 

huvudmannens och förskolans uppdrag och skyldigheter gällande miljön i 

relation till barnens utveckling. Därefter följer en koppling till olika samspel 

som sker i miljön. Slutligen beskrivs respektive pedagogisk inriktning som är 

inkluderad i examensarbetet för att ge en bakgrund till deras syn på pedagogik 

och mer specifikt miljöns betydelse för barns utveckling. 

 

Utgångspunkter för den fysiska miljöns utformning i 
förskolan    

I inledningen nämndes huvudmannens ansvar för att säkerställa en trygg och 

inspirerande miljö för barnen i förskolan (SkolL 8:8). I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) förtydligas ansvaret då det tydligt formuleras att 

förskolechefen ansvarar för att ”förskolans lärandemiljö utformas så att barnen 

får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande” (s. 16). 

 

Trots detta menar Skolinspektionen (2012) att många av de förskolor som 

inspekterats inte har lokaler som är anpassade för förskolans verksamhet och 

lärandemål. I flera fall har de funnit att förskollärarna försökt finna andra 

vägar att gå för att utforma en miljö som kompenserar lokalernas brister.  

 

En del förskolor behöver i högre grad fokusera på att skapa miljöer som är 

öppna, inbjudande och innehållsrika, så att barns nyfikenhet, intressen och 

vilja och lust att lära stimuleras och utmanas så som läroplanen föreskriver. 

(Skolinspektionen, 2012, s8) 

 

Skolverket ger ut Allmänna råd som förtydligar hur förskolorna bör arbeta för 

att uppnå de bestämmelser som är fastställt i Skollagen och läroplanen. Dessa 

råd beskriver hur förskolan bör utforma miljön för att nå ökad måluppfyllelse, 

vilka kan ses som tips eller rekommendationer men som grundar sig i de 

tvingande bestämmelser som förskolan måste förhålla sig till. De allmänna 

råden framhåller även barnens inflytande över miljön i förskolan. 

 

Den fysiska miljön skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och 

lärande. Om den fysiska miljön upplevs som otillgänglig, otrygg och 

understimulerande, utforskar och leker inte barn i den miljön. (Skolverket, 

2013,s26) 

 

Skolverket har i läroplanen för förskolan skrivit följande: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

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

förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 
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engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen 

(2010, s. 6). 

Arbetslaget ska erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling (2010, s11). 

Det finns lagar och förordningar som förskolan måste förhålla sig till som 

påverkar utformningen av miljön och hur förskolan därmed kan använda 

lokalerna. Det är inte bara styrdokument som har inverkan på miljön, utan 

bland annat plan och -bygglagen, arbetsmiljölagen och hälsoskyddslagen 

(Riddarsporre & Persson, 2010). De lokaler som förskolan har tillgång till har 

en viss utformning, både sett till miljön inne och ute. Inom förskolan går det 

därför inte alltid att organisera miljön som önskat; eftersom hänsyn måste tas 

till dessa bestämmelser. Att både beakta lagar och styrdokument i 

utformningen av miljön kan vara komplicerat. För att förverkliga läroplanens 

mål kan man behöva gå omvägar och i slutändan kanske detta inte motsvarar 

de anspråk som gjordes ursprungligen. 

 

I förskolan ska barnen ges möjlighet till olika uttrycksformer (Skolverket,2010). 

Beroende på hur den fysiska miljön är utformad och materialet som erbjuds 

påverkar det barnens chans till olika uttrycksformer (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2006). För att barnen ska gynnas i sin utveckling måste förskolan 

erbjuda barnen olika sätt att utrycka sig genom. Det innebär också att 

pedagogerna måste ge en chans till olika sorters material att tillgå, vilket måste 

finnas tillgängligt för barnen. Vilket material som erbjuds får också 

konsekvenser för barnens möjlighet till utveckling.  

 

Den pedagogiska miljön utgör det sammanhang inom vilket 

barnens lärande i förskolan sker. Den pedagogiska miljön bör 

därför vara utformad så att barnens allsidiga utveckling främjas 

genom ett lustfyllt lärande, lek kreativitet och skaparlust 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s 89-90). 

 

I läroplanen beskrivs att förskolan ska jobba efter att skapa medvetenhet och 

förståelse för sin egen och andras kulturer (skolverket, 2010). Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) anser att barnen utvecklar en förståelse då det 

mångkulturella samhället både avspeglas i miljön och i det pedagogiska 

arbetet. Det innebär då att förskolan borde ta in influenser från andra kulturer 

samtidigt som den svenska kulturen ska försöka bevaras i förskolan. Detta kan 

symboliseras med olika aktiviteter som sedan med material synliggörs på 

exempelvis väggar, golv och möbler.  

 

Tidigare forskning om miljöns betydelse 

Det finns olika sätt att se på faktorer som har inverkan på kvalitén i förskolan 

och olika sätt att undersöka dessa, samtidigt som dem kan ge ett 

helhetsperspektiv. Kvalitén i dagens förskola kan variera men i en studie som 
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gjordes av Sheridan (2007) visades att kvalitén mellan förskolorna i Sverige var 

jämnare än mellan olika förskolor i Tyskland. Där studerades bland annat 

olika kvalitéer utifrån den miljö som fanns. För att kvalitén i förskolan ska 

anses som hög är den fysiska miljön en faktor och i vilken grad barnen har 

möjlighet att påverka den. Kvalitén i förskolan skapas genom samspelet 

mellan individer och mellan individer och miljö, sett utifrån ett 

interaktionistiskt perspektiv (Sheridan, 2009). Att man då i förskolan försöker 

se den interaktion som sker mellan barnen och miljön. Vad är det som händer i 

mötet mellan barnen och miljön, och hur samspelet dessa emellan yttrar sig. 

Det finns fler faktorer än organisation av miljön som spelar in på kvalitén i 

förskolan, men forskningen är bristfällig inom hur dessa faktorer är 

sammankopplade med varandra(ibid.).   

 

Förskolan erbjuder många miljöer och utrymmen som erbjuder möjligheter till 

utveckling och lärande för barnen. Platser och utrymmen är också inbäddade 

med värden som eventuellt även kan skapa risker för uteslutning menar 

Nordtømme (2012). Både utrymmet och materialet som finns där påverkar 

barnens interaktioner. Beroende på hur ett rum är utformat med olika material 

inspirerar det barnen på olika sätt. När den fysiska miljön erbjuder olika nivåer  

möjliggör det för barnen att få en översikt över kompisarnas lek och möjlighet 

att delta på skilda sätt (Nordtømme,2012). 

 

Maxwell (2007) har i en studie undersökt den fysiska miljöns betydelse för 

barnens kompetens. Hon upptäckte att den fysiska miljön har betydelse för 

yngre barns kognitiva kompetens och anser därför att den fysiska miljöns 

betydelse bör studeras djupare.. En miljö barnen lätt kan läsa av bidrar till 

deras utveckling av kompetens genom att hjälpa dem att förstå hur utrymmet 

ska användas (Maxwell, 2007). Det är viktigt med tydlighet i miljön, som får 

barnen att känna att de är kompetenta. Det ska vara tydligt både vad som 

förväntas av barnen att de ska klara av på egen hand och vad de har möjlighet 

att få uppleva i miljön. Den fysiska miljön är en del av verksamheten som 

bevisligen påverkar barnens kompetens i någon utsträckning (Ibid.).  

 

Vid studier inom miljöpsykologi intresserar man sig för hur miljön påverkar 

individen (Björklid, 2005). Det finns flera element som väger in hur miljön 

påverkar oss, fysiologiska, psykologiska och etnologiska faktorer, vilka kan 

sammankopplas och påverka på olika sätt. För att kunna studera miljöns 

inverkan, måste man därför även studera individerna i miljön (Laike, 1995). Vi 

alla är olika och påverkas olika av miljön vi deltar i. Barns beteende påverkas 

av den situation de befinner sig i, men också var denna situation äger rum 

(Laike, 1995). Beroende på hur ett rum är organiserat kan ett barns beteende 

vara annorlunda i förhållande till en annan miljö (Nordin-Hulman, 2004). Det 

är inte alltid barnens beteende det är fel på utan viktigt att även överväga 

miljöns påverkan på barnen. Bara för att de flesta barn i en barngrupp fungerar 

i en viss miljö betyder inte att alla gör det.  
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Laike (1995) har gjort en studie kring barns känslomässiga beteende med 

påverkan från miljön. Studien undersökte bland annat den upplevda miljön på 

olika daghem och hur detta förhöll sig till barnens beteende (Laike, 1995). Han 

undersökte paralleller mellan barnens beteende i hemmets miljö och miljön på 

daghemmet.     

 

Torquati och Ernst (2013) har gjort en studie i en skola där de undersökt 

pedagogers intentioner och användning av undervisning utomhus. Författarna 

resonerar kring pedagogernas utbildning och beroende på vilka erfarenheter 

de har skapas det olika möjligheter för pedagoger att kunna läsa av och se 

miljöns erbjudanden. Det skapas en förståelse för olika tankegångar kring 

miljöns betydelse beroende på att pedagogerna haft begränsade möjligheter till 

utforskande av miljön under sin utbildning. Lärarna som deltog i studien 

märkte att det inte var så svårt och uppskattar att deras användning av att 

använda naturliga miljöer i undervisningen kommer att öka. Torquati och 

Ernst (2013) insåg att studien i sig endast kan beskriva förhållanden för 

pedagoger med liknande utbildningar och förutsättningar, men problemet 

kvarstår dock bland dessa. Som pedagog i förskolan blir det viktigt att få 

uppleva naturens möjligheter för att kunna känna sig bekväm med 

utomhuspedagogik. I läroplanen står det skrivet att ”barn ska få vistas i både 

planerad och naturlig miljö, att barn får möjlighet att utveckla respekt och 

omsorg till sin närmiljö och att förskolan ska lägga stor vikt vid 

naturvårdsfrågor” (skolverket, 2010). Det naturliga blir då att vi anammar mer 

utomhuspedagogik för att uppnå dessa mål. För att uppnå detta är det 

betydelsefullt att vi som pedagoger i förskolan också känner oss bekväma med 

att gå ut i skogen och utnyttja dess möjligheter för lärande. Att pedagoger i 

förskolan då tar med material ut i naturen och testar miljön och utforskar 

området tillsammans med barnen. Fundera på tanken att avstå den 

traditionella skapande verksamheten inne och låt barnen uppleva miljön i dess 

naturliga form, där de kan ta del av kunskap på ett nytt sätt.  

 

Björklid (2005) skriver om den fysiska miljöns betydelse för barns 

lärandeprocesser och lyfter fram ett miljöpsykologiskt perspektiv för att belysa 

samspelet mellan individ och miljö. Återigen ses samspelet mellan miljön och 

barnen. Till skillnad från Sheridan (2009) fokuserar Björklid (2005) på hur 

miljön uppfattas och tolkas hos individen, ur ett psykologiskt perspektiv. 

Miljön uppfattas olika av olika individer och det skapas personliga tolkningar 

av gränser och möjligheter. Hon menar att miljön sänder ut budskap om 

miljön är välkomnande eller inte. Miljön kommunicerar med barnen om vilka 

aktiviteter som utrymmet erbjuder (ibid.).  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att det är viktigt att barnen 

får vara delaktiga i utformandet av miljön. Miljön ska kunna vara föränderlig 

utifrån de intressen som barnen visar. Det innebär att pedagoger måste vara 

både flexibla och uppmärksamma på barnens aktiviteter. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) beskriver diskussioner kring hur miljön i kuddrummet kan 
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förändras. Där blev dokumentationer av barnens aktiviteter det som fick 

bestämma organisering, utformning och användning av kuddrummet.  

 

Barn utforskar med hela kroppen genom att bland annat hoppa, krypa, klättra, 

springa, och på så vis erövrar barnen de kroppsliga upplevelserna av miljön. 

Variation och tydlighet i miljön skapar möjligheter för barn att utforska 

sinnrikt, kroppsligt och handlingsmässigt (Björklid, 2005). Att alla sinnen hos 

barnen ska få stimuleras är en aspekt att se över i utformningen av den fysiska 

miljön på förskolan. Björklid (2005) diskuterar barnens möjligheter att utforska 

sin närmiljö, där de också får chans att uppleva en känsla av ansvar och 

delaktighet.   

 

Barnen ska kunna leka ostört med minsta avbrott i leken. Miljön ska 

vara självinstruerande så att barnen inte behöver be om hjälp utan kan 

klara sig själva. (Björklid, 2005, s 11)  

 

Med andra ord menar Björklid att det borde finnas olika platser på förskolan 

som erbjuder barnen en chans att vara ifred men också att en grupp barn ska få 

leka utan att bli störda eller påverkade av andra.  Det kräver av miljön att den 

organiseras på sådant sätt att det finns möjligheter för barnen att i största mån 

klara sig på egen hand.  

 

Björklid (2005) skriver att material som barnen kan flytta på och anpassa till 

deras lek är lika viktiga inne som ute. Lösa föremål som filtar, stolar, pinnar, 

plankor och stenar är värdefullt för samspelet mellan den fysiska miljön och 

barnens lek. Beroende på vilka material som barnen erbjuds att använda sig av 

i miljön har det en inverkan på vad barnen kan erfara i den fysiska miljön.  

 

Sammanfattningsvis, när miljön i förskolan organiseras finns det lagar, 

förordningar och styrdokument att förhålla sig till. Det är ett faktum att det 

också finns en del forskning som tyder på att miljön är en betydelsefull del av 

vilka möjligheter barnen har för att utvecklas. Det man kan utgå ifrån är att en 

god kvalité i förskolan är påverkad av vår miljö och barnens möjligheter att 

påverka denna, barnens möjlighet till upplevelser och utforskande. Som 

pedagog är det viktigt att fundera över vad som sker i de miljöer och 

sammanhang förskolan skapat och observera de samspel som sker där 

emellan.  

 

Samspel i miljön  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) har bland annat forskat på barns 

lärande och de samspel som sker kontinuerligt i barnens vardag. De beskriver 

också att barnen inom förskolan samspelar med miljön i sina erövranden  med 

omvärlden. De menar på så vis att den pedagogiska miljön i förskolan har en 

stor betydelse då utformningen av miljön bidrar till barnens lärande (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). En grundläggande tanke är att studera hur 

barnen interagerar med omgivningen och hur detta samspel skulle kunna 
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utvecklas på bästa sätt för barnens utveckling. Det faktum att förskolan ska 

gynna barnens utveckling och lärande gör det relevant att poängtera att den 

fysiska miljön inom förskolan tvingas betrakta de samspel som sker mellan 

barnen och miljön.    

 

Nordin-Hultman (2004) skriver att det sker ett samspel mellan barnen och 

miljön de är delaktiga i. Barnen formas och påverkas av den miljö de är 

delaktiga i, men också att omgivningen blir påverkade av individen. Inom 

förskolans grundläggande värden finns det en samspelssyn i förhållandet 

mellan barnen och dess omvärld. Nordin-Hultman (2004) anser att trots att 

man i teorin har ett interaktionistiskt perspektiv förefaller det ofta att det ändå 

är egenskaper hos individen som står i fokus då problem uppstår. I detta fall 

borde både pedagogiken och den fysiska miljön stå i fokus för hur samspelet 

yttrar sig.  

 

Den fysiska miljön har nära sammankoppling med den sociala miljön, det 

sociala samspelet. Leksakers påverkan, utformningen av förskolegården med 

exempelvis växtlighet och lekmaterial påverkar vilka möjligheter barnen har i 

de sociala samspelet (Riddarsporre & Persson, 2010). Det innebär också att 

miljöns utformning med avdelningar, rum och olika vråer påverkar barnens 

möjligheter att dra sig undan och storleken på dessa utrymmen avgör antalet 

barn som får plats som påverkar de sociala samspelet. 

 

Utifrån det att barn tillägnar sig kunskap på olika sätt, finns det även olika 

perspektiv på lärande. Det är relevant att ta in det sociokulturella perspektivet 

då vi tittar på hur miljön påverkar barnen, eftersom ett samspel sker mellan 

barnen och miljön. Instutionella miljöer, som förskolan, kan med fördel 

granskas utifrån hur individer lär för att få en bredare förståelse för deras 

förmåga att ta till sig omgivningen (Säljö, 2000). Lärande kan ske i miljöer där 

syftet inte alltid är att förmedla någon viss kunskap, till skillnad från 

förskolans miljö där det ofta finns ett syfte att miljön ska förmedla lärande. 

Hur lärandet sker i interaktion mellan barnen och den fysiska miljön är ett 

intressant förhållande. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på samspel 

mellan lärande och omvärlden, och olika artefakter eller redskap som stödjer 

barnens lärande. Den fysiska miljön kan i det här sammanhanget ses som en 

artefakt. Individen kan utvecklas ytterligare genom att använda fysiska 

redskap i interaktion med omvärlden (Säljö, 2000). Genom att se miljön som en 

artefakt som kan stödja barnen i dess utveckling är det lättare att poängtera 

dess betydelse.  

 

Pedagogiska inriktningar  

Nedan följer en beskrivning av de olika pedagogiska inriktningarna jag valt att 

undersöka för att du som läsare ska få inblick i vad dessa har för bakgrund 

inom den svenska förskolan. 
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Traditionell förskola  

Den traditionella förskolan är inspirerad av barnträdgårdarna som växte fram 

under slutet på 1800-talet. Dessa hade sitt ursprung i Friedrich Fröbels(1782-

1852) Kindergarten. Den första så kallade folkbarnträdgården i Sverige 

etablerades 1904 i Norrköping av systrarna Ellen och Maria Moberg 

(Richardsson, 2010). Där förenade man barnträdgårdens pedagogiska 

uppgifter med barnkrubbans sociala uppdrag. Barnträdgårdarnas pedagogiska  

uppgift var baserad på Fröbels idéer, där lek och aktivitet skulle hjälpa barnen 

framåt i sin utveckling. Det finns en lång tradition om att miljön i den svenska 

förskolan ska likna hemmet i så stor uträckning som möjligt (Persson & 

Campner, 2000). Där bland annat blommor, gardiner och tavlor ska 

symbolisera en trygg och hemlik miljö. I det här avseendet är det en 

kommunal förskola utan specifik inriktning.   

 

Waldorf 

Rudolf Steiner (1861-1925) började sin bana inom pedagogikens värld genom 

en pojke som ansågs utvecklingsstörd men som Steiner försökte hjälpa och 

undervisa under flera års tid. I början på 1900-talet började Steiner upplysa om 

sina antroposofiska tankegångar, där en grundsyn om människan som ett 

andligt väsen, förmedlades både genom föredrag och skrifter. Han blev 

kontaktad i maj 1919 av cigarettfabriken Waldorf-Astoria som behövde en 

skola till sina fabriksarbetares barn och på hösten startades den första 

Waldorfskolan. Inom Waldorfskolan ser man barn som en planta som under 

skolåren ska få växa och där läraren ses som en trädgårdsmästare som ska ge 

näring och skydda plantan så att den kan växa och bli frodig (Forsell, 2005). 

Inom Waldorfförskolan läggs mycket vikt vid utformandet av både den inre 

och yttre miljön för barnen. Miljön ska vara rofylld och harmonisk, där 

naturmaterial och de rosa eller guldockra färgerna på väggarna är ett resultat 

av en känsla som kommer fram då man är tillsammans med mindre barn 

(Liebendörfer, 1997).  

 

Montessori 

Maria Montessori (1870-1952) är grundare till montessoripedagogiken.  

Hennes tanke var att barnets intellektuella utveckling skulle få lika stor plats 

som den sociala, emotionella och den fysiska utvecklingen i 

undervisningssammanhang.  Den pedagogiska idén utgår ifrån att allt har ett 

sammanhang och att helheten är viktigt att synliggöra för barnen. Montessori 

såg miljön som den tredje faktorn, där miljön ska inbjuda till ett samarbete 

(Forsell, 2005). Den förberedda miljön, med materialet på sin specifika plats, är 

minst lika viktigt som pedagogen är för barnen. Miljön inom 

montessoripedagogiken ser ut som flera olika små arbetsplatser; ett bibliotek, 

en ateljédel där barnen kan få uttrycka sina kreativa sidor, ett litet kök där 

barnen kan få uppleva några av de vardagliga sysslorna såsom bakning och 

diskning(Forsell, 2005). De praktiska sysslorna flätas samman med det 
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teoretiska materialet. Skjöld Wennerström (1997) skriver att förskolan inom 

Montessori har en hemliknande atmosfär, med ljusa och neutrala färger, där 

färg och inredning utnyttjas för att stimulera barnens potentiella förmåga. Den 

förberedda miljön är anpassad till alla barns olika utvecklingsnivåer, alla 

hyllor och tavlor ska vara på barnens nivå, där rummet möbleras med bord i 

olika storlekar så att det kan anpassas till alla barn. 

 

Miljön omkring barnen är betydelsefull för deras utveckling på plan 

både fysiskt, psykiskt, intellektuellt, socialt, känslomässigt och 

andligt” (Skjöld Wennerström,1997, s95) 
 

Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi (1921-1994) lade grunden till det som idag kallas Reggio 

Emilia pedagogiken. Han är inspiratören som var med och byggde upp det 

framgångsrika konceptet i stadsdelen i Italien. Det pedagogiska arbetet i 

Reggio Emilia utvecklas och förändras ständigt, men det som alltid består i 

filosofin är tanken om att barn är medborgare, som har rättigheter och 

förmågor (Forsell, 2005). Det innebär att man behöver skapa miljöer som 

inspirerar och som kan stödja barnens möjligheter till utforskande aktiviteter. 

Det ska vara en miljö som är utmanande och som stimulerar barnet att kunna 

få vara kreativ. Miljön ses som ”den tredje pedagogen”, där barnen ska få 

möjlighet till aktivt utforskande genom den inspirerande och motiverande 

miljön. Det blir då pedagogens roll att planera och organisera miljön så att det 

skapas sammanhang och miljö som ger förutsättningar för barnen att vara det 

utforskande barnet.  

 

Ur och Skur  

Ur och Skur är upplevelsebaserad pedagogik som bedrivs utomhus i 

friluftsfrämjandets regi. Man fokuserar på friluftsliv, där barnen får lära sig 

bland annat om allemansrätten och en hållbar utveckling. Barnen får också 

möjligheten att i naturen uppleva olika miljöer och få kunskap om naturen. 

Deras grund är i utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande, för att 

barnen ska få erövra kunskaper och upplevelser med hela kroppen och alla 

sinnen (Friluftsfrämjandet, u.å). Ur och Skur är mestadels utomhus och barnen 

deltar i olika grupper som exempelvis Skogsmulle och Skogsknytte, där de 

utforskar miljön och naturen på nära håll. Susanne Drougge (1996) skildrar en 

trygg och välkomnande miljö som ger barnen inspiration till lek och aktivitet, 

där hon väljer att kalla utemiljön kring deras hemvist för tomten som 

inspirerar, medan en gård symboliserar en tillrättalagd miljö som är platt och 

kal.  Hon menar att buskar och träd kan dela av gården, som också kan skapa 

ostörda vråer för barnen att vistas i men som även träd som inbjuder till 

klättring. Vidare beskriver hon att en naturtomt, med material från skogen och 

annat löst material, såsom brädor och trälådor, kan ge barnen inspiration till 

lek och aktiviteter. Gärna att det finns snickar- och målarmaterial i anslutning 

till tomten, exempelvis i någon form av bod. En odlingsyta där barnen kan få 
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möjlighet att plantera frön, växter, örter, frukter m.m. Inom Ur och Skur 

innebär det även att man tar ut de traditionella inomhusaktiviteterna (Ibid.).  
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 Syfte och metod 
Inledningsvis beskrivs examensarbetets syfte och frågeställning för att därefter 

presentera och motivera val av forskningsansats, undersökningsmetod och 

studiens tillvägagångssätt. Vidare beskrivs även de etiska ställningstaganden 

som gjorts i studien och den analysmodell som tillämpats beskrivs. Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion. 

 

Syfte  

Syftet är att undersöka och jämföra pedagogers uppfattningar, från olika 

pedagogiska inriktningar, kring hur den fysiska miljön kan utformas för gynna 

barns utveckling och lärande.  Studiens frågeställning är: 

 

Vilka skillnader och likheter i uppfattningar finns det kring den 

fysiska miljön inom de olika pedagogiska inriktningarna? 

 

 

Metod 

Val av metod- kvalitativ intervju 

Jag valde att genomföra fem kvalitativa intervjuer som vardera tog cirka 15-30 

minuter att genomföra. Valet av intervjun som metodform gjordes med 

hänvisning till att pedagogerna är de enda som kan beskriva sin uppfattning 

om den miljö de arbetar inom. En persons tankar och uppfattningar är också 

någonting subjektivt vilket skulle innebära att det är svårt att fånga nyanserna 

om jag istället skulle ha valt att genomföra exempelvis observationer eller en 

enkätstudie. Det skulle också vara svårt att genomföra en tolkande analys då 

empirin från mer kvantitativa datainsamlingsmetoder sällan får det djup som 

en semi-strukturerad intervju möjliggör. Enkätstudier medför också den ökade 

risken med låg svarsfrekvens vilket kan innebära att det är svårt att dra några  

slutsatser med god reliabilitet. Det är också svårt att veta huruvida 

respondenterna uppfattar frågorna på det sätt som avses och svaren kan därför 

bli vilseledande. Detsamma kan sägas gälla även i samband med kvalitativa 

intervjuer. Skillnaden är då att jag som intervjuare i en semi-strukturerad 

intervju har möjlighet att bibehålla fokus och förklara frågorna vid behov 

under själva intervjun. Omvänt har jag även möjlighet att be respondenterna 

att fördjupa sina svar för att säkerställa att jag uppfattat dem korrekt. 

Samtidigt måste intervjuaren då vara noga med att inte påverka 

respondenterna genom att ställa ledande frågor (Brinkman & Kvale, 2009). 
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Fenomenografi 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden kan man använda en 

fenomenografisk ansats för att undersöka olika aspekter kring hur människor 

uppfattar fenomen i sin omvärld (Dimenäs, 2007). Meningen med att använda 

en fenomenografisk ansats är att upptäcka variationer i människors 

erfarenheter kring ett specifikt fenomen. Marton och Booth (2000) beskriver två 

olika perspektiv att ta hänsyn till inom fenomenografin, första och andra 

ordningens perspektiv. Den första ordningens perspektiv riktar sig mot 

beskrivningar av verkligheten som den är, alltså att samla in fakta och 

undersöka genom observationer. När man studerar andra ordningens 

perspektiv fokuserar man på hur något uppfattas; hur människor upplever ett 

visst fenomen och deras tankar kring erfarenheter i sin omvärld. Människor 

uppfattar sin omvärld olika och har olika erfarenheter som ligger till grund för 

deras uppfattningar (Dimenäs, 2007). Sammanfattningsvis innebär 

fenomenografi utifrån andra ordningens perspektiv att beskriva, analysera och 

undersöka människors uppfattningar om något. 

 

Den här uppsatsen är inspirerad av en fenomenografisk forskningsansats 

enligt andra ordningens perspektiv då syftet är att undersöka hur 

pedagogerna uppfattar den fysiska miljön på förskolan. Tanken med att 

tillämpa en fenomenografisk ansats till studien är för att få syn på variationer i 

människors upplevelser av ett fenomen (Dimenäs, 2007). I studien kommer jag 

därför att jämföra pedagogernas uppfattningar av den fysiska miljön från olika 

pedagogiska inriktningar.  

 

Urval av förskolor och respondenter  

Examensarbetet utfördes i en storstad vilket möjliggjorde ett brett urval. 

Däremot begränsades urvalet till förskolor i en mindre kommun för att 

säkerställa att de olika förskolornas förutsättningar att bedriva verksamhet 

med avseende på exempelvis sociokulturella och ekonomiska faktorer inte 

särskiljer sig alltför mycket. Genom denna avgränsning förbättras studiens 

validitet. Med tanke på att studiens syfte var att genomföra en jämförelse 

mellan de olika pedagogiska inriktningarna vad gäller den fysiska miljön i 

förskolan har jag valt att kontakta förskolor inom de pedagogiska inriktningar 

som finns i kommunen. Av den anledningen inkluderades inte den inriktning 

som exempelvis Freinetförskolan representerar eftersom de inte är verksamma 

inom kommunen. 

 

Nästa steg innebar att ta kontakt med förskolor inom Montessori, Waldorf, 

Reggio Emilia, Ur och Skur samt en traditionell förskola. Jag tog kontakt med 

förskolorna via telefon och frågade om det var någon på förskolan som var 

intresserad av att ställa upp. Av de fem förskolor som kontaktades var det en 

pedagog från varje förskola som ville ställa upp i studien. Respondenterna på 

respektive förskola valdes ut utifrån urvalskriterierna intresse, pedagogisk 
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bakgrund samt utbildning/kunskap om den specifika pedagogiska 

inriktningen.  

Presentation av respondenter  

Reggio Emilia: Förskollärare. 27 år. Har jobbat inom Reggio Emilia i 7år. 

Ur & Skur: Förskollärare. 53 år. Har jobbat 12 år inom Ur och Skur.  

Waldorf: Förskollärare/chef. 56 år. Har vidareutbildning inom Waldorf. 

Montessori: Barnskötare. 38 år. Har gått en vidareutbildning inom Montessori.  

Traditionell förskola: Lärare mot yngre åldrar. 31 år. Har jobbat inom förskolan 

i 4-5 år.  

 

Genomförande 

För att förbättra studiens validitet utfördes en ”testintervju” för att säkerställa 

att frågorna uppfattades korrekt och att de var funktionella med tanke på 

studiens syfte (Dimenäs, 2007). Resultatet från denna förstudie som 

genomfördes med en person som arbetar med pedagogik är dock inte 

inkluderad i resultatet då denne inte uppfyller kriterierna i urvalet. 

Testintervjun resulterade i några mindre korrigeringar av intervjuguidens 

utformning (ordningen som frågorna ställdes i) och frågornas formulering. 

Under denna intervju gjordes ett försök att spela in med hjälp av en 

mobiltelefon. Då telefonen ringde mitt under intervjun, vilket upplevdes 

oprofessionellt, användes funktionen av flygplansläge i fortsättningen. 

 

Innan intervjuerna genomfördes fick de utvalda respondenterna som lämnat 

klartecken till deltagande ett missiv (se bilaga 1) med information om 

intervjuns syfte och utformning. Vidare presenterade jag även mig själv och 

vilket syfte som studien hade, i det missiv som respondenterna fick. De fick i 

samband med detta även information om Vetenskapsrådets etiska huvudkrav 

gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av insamlad 

information (Vetenskapsrådet, 2002). Denna information upprepades kortfattat 

innan intervjuerna inleddes.  

 

Intervjuerna inleddes med några frågor av mer generell natur, som exempelvis 

”Hur länge har du jobbat här?”, för att sedan bli mer specifika kopplat till 

problemområdet för studien. Genom den ordning som frågorna ställdes i var 

det möjligt att bibehålla fokus i samtalet. Jag tillämpade även följdfrågor under 

intervjuerna där respondenterna uppmanades att utveckla sina resonemang 

med hjälp av frågor som exempelvis: ”Kan du utveckla...?” och  ”Kan du 

förtydliga...?”. Meningen med denna strategi var att säkerställa meningsfulla 

svar och att empirin skulle få det djup som krävs för att kunna göra en 

tolkande och jämförande analys av respondenternas uppfattningar i relation 

till befintlig forskning inom området. 

 

Tre av intervjuerna ägde rum på aktuell förskola, i dessa fall ägde samtalet 

rum i ett avskilt rum på avdelningen medan de andra pedagogerna och barnen 

var ute på gården. En intervju utfördes i ett avskilt rum på ett bibliotek då 
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detta var den plats som passade respondenten ifråga bäst. I fallet med den sista 

intervjun ägde den rum i en lokal tillhandahållen av intervjuaren. Gemensamt 

för samtliga intervjuer är att de utfördes i en lugn omgivning utan yttre 

påverkan (Kvale & Brinkmann , 2009). 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades 

sedermera inom en vecka efter intervjun, först ordagrant för att sedan 

förtydligas något där så krävdes. Vissa delar av inspelningarna 

transkriberades aldrig då de innehöll information som strider mot de 

forskningsetiska ställningstaganden (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Reliabilitet och validitet 

Att säkerställa reliabilitet innebär att garantera tillförlitligheten med studien. 

Om studien görs vid ett senare tillfälle kommer det då att bli samma resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  Det innebär att som forskare beskriva alla delar av 

studien så noggrant att någon annan skulle kunna upprepa studien. Med 

validitet, som också kan beskrivas som giltighet, menas om studien är 

undersökt i förhållande till syftet. Om metoden är rätt för att undersöka det 

studien säger sig undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009).  I det här fallet menar 

jag att eftersom att jag ville undersöka pedagogers uppfattningar kring den 

fysiska miljöns betydelse för barns utveckling och lärande, anser jag att det var 

rätt att använda mig av intervjuer. Att intervjua någon som har erfarenheter av 

fokusområdet för studien gör svaren mer tillförlitliga (Dimenäs, 2007). Därför 

var det viktigt att intervjua pedagoger som jobbar inom de olika pedagogiska 

inriktningarna, för att kunna få så tillförlitliga svar som möjligt om deras 

uppfattningar kring inriktningen.   

 

Etiska överväganden  

Under hela arbetets gång har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Informationskravet innebär att man måste informera 

om forskningens syfte för de berörda personerna. De ska även få information 

om att de har rätt att avbryta sitt deltagande eftersom att de deltar frivilligt. 

Samtyckeskravet betonar också vikten av att deltagarna har rätt att styra över 

sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att ingen obehörig ska ha 

möjlighet att ta del av uppgifter om personer i studien och deras 

personuppgifter måste därför hanteras med största konfidentialitet. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna i den insamlade studien endast får 

användas till forskningens ändamål. Detta anser jag att jag gjort då 

respondenterna först fått information om min studie i ett missiv(bilaga 1) som 

jag skickade ut innan intervjun. Innan intervjun var jag noga med att förklara 

att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta.  
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Analys och tolkning av empirin  

Transkriberingarna från intervjuerna bearbetades inledningsvis genom  att det 

insamlade materialet lästes igenom ett flertal gånger. Syftet med detta var 

bland annat att sortera bort information som inte är av relevans för den 

aktuella studien. Parallellt med detta skedde även en första, preliminär 

tolkning av den information som samlats in genom att försöka skapa en 

struktur genom att identifiera kategorier.  

 

Valet att låta kategorierna växa fram samtidigt som tolkningen av empirin var 

medvetet fattat då det annars finns en risk för att på förhand eliminera 

intressanta beskrivningar (Dimenäs, 2007). Samtidigt finns det en risk att 

kategorierna blir alltför detaljorienterade eller styrda av intervjufrågorna. Ett 

sätt att minska risken för detta är bland annat att låta flera personer 

kategorisera samma material. Då jag gör denna studie på egen hand har jag 

istället tillämpat strategin att läsa om materialet flera gånger samt sammanföra 

kategorier till större och mer övergripande teman enligt en induktiv ansats 

(Kvale & Brinkmann, 2009). När transkriberingen av intervjuerna var gjord 

skrevs alla intervjuer ut för att tydligare kunna markera med färgkoder de 

olika likheter och skillnader jag upptäckt. På så vis gjordes en grov sortering 

av materialet och en struktur för vidare analys möjliggjordes i enlighet med 

Dimenäs (2007). Inledningsvis identifierades åtta kategorier som sedermera 

reducerades till tre större teman med tydlig anknytning till studiens syfte att 

undersöka och jämföra pedagogers uppfattningar från olika pedagogiska 

inriktningar kring hur den fysiska miljön kan utformas för gynna barns 

utveckling och lärande (Dimenäs, 2007).  

 

Metoddiskussion 

Intervjun med respondenten från Montessori fick minst tid av alla 

respondenter att förbereda sig inför intervjun vilket i efterhand också är tydligt 

då denna är den klart kortaste intervjun. Det är också tydligt att svaren inte är 

lika detaljerade och djupa som i andra fall. Att denna intervju är kortare kan 

också till viss del förklaras av att personen ifråga är mer specifik i sina svar och 

tenderar att hålla sig till fokusområdet i större utsträckning. En annan 

förklaring till det snävare fokusområdet skulle också kunna vara att 

intervjuaren (jag) under processen blivit bättre på att bibehålla fokus genom att 

styra intervjun med hjälp av intervjuguiden och följdfrågor.  

 

Avgränsningen till förskolor inom en kommun riskerar till viss del att 

försämra konfidentialiteten. Däremot ökar studiens reliabilitet och validitet då 

förskolorna som deltar i studien är verksamma under liknande förutsättningar. 

Det är därför mer intressant att göra jämförelser bland förskolor inom samma 

kommun. Risken att någon utomstående skulle kunna identifiera de 

respondenter som deltagit i intervjuerna ses som ganska liten med tanke på 

antalet personer som är verksamma inom respektive verksamhet.  
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Intressant är att ingen av de intervjuade i första hand tänkte på barnen som 

bestämmer över hur miljön utformas, men när jag började fråga mer kom det 

fram vad deras ändringar i miljön beror på, som exempelvis möblering av 

bord för att minska spring. Intervjufrågans utformning kan ha haft betydelse 

för respondenternas tro på ett önskvärt svar. Jag var nyfiken på vilket sätt 

barnen var med och påverkade miljön. Däremot var jag noga med att svaren 

inte skulle utveckla sig som en konsekvens av en ledande fråga (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För det kanske inte alls var så pedagogerna uppfattade 

situationen. Vidare under intervjun kommer det fram att det är inte bara 

pedagogerna som bestämmer utan att barnen har en viss påverkan.  

 

Vid fler av intervjuerna var det en fråga, Vilka skillnader/likheter i utformandet av 

miljön tror du att det finns inom er inriktning?”, som ofta behövde utvecklas med 

följdfrågor eller andra förtydliganden. En vidareutveckling av frågan var att 

ställa exempelvis denna följdfråga: ”tror du att detta som du beskriver är specifikt 

för er inriktning eller bara för er förskola?”. Tanken med frågan var att se om de 

själva ansåg att deras arbetssätt var specifik för just den förskolan eller om det 

kunde överföras även till andra förskolor. Generella slutsatser utifrån 

respondenternas svar är svåra att göra med tanke på det låga antalet 

respondenter. Det insamlade material grundar sig i fem pedagogers 

uppfattningar och skildrar inte hur alla uppfattar miljön inom den 

pedagogiska inriktningen, men det ger en inblick i hur dessa fem pedagoger 

uppfattar den fysiska miljön utifrån deras erfarenheter och praktik. Enligt 

Bryman (2002) är det inom samhällsvetenskapliga studier i allmänhet svårt 

med generalisering, då man använder sig av kvalitativa intervjuer. Detta gäller 

även för min studie då jag fokuserat på dessa fem pedagogers uppfattningar 

med utgångspunkt i deras profilering. Utfallet hade kunnat bli mer särpräglad 

om fler intervjuer hade gjorts från de olika pedagogiska inriktningarna. 

 

Att transkribera intervjuer är en tidskrävande process, men det underlättar 

analysen och forskaren har möjlighet att lyssna igenom intervjuerna många 

gånger (Bryman, 2002). Jag anser att det för studien var värdefullt att spela in 

intervjuerna då jag fick möjlighet att efteråt lyssna igenom intervjuerna 

flertalet gånger för att få en så noggrann analys som möjligt. Jag är dock 

medveten om att spela in i viss mån kan påverka eller till viss del avskräcka 

respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009). Bedömningen är dock att denna risk 

är relativt försumbar i relation till fördelen att ha svaren inspelade vilket ökar 

validiteten i de slutsatser som kan dras. Respondenterna har inte fått någon 

möjlighet att läsa transkriberingen efter intervjun vilket kan innebära att 

studiens reliabilitet försämras något( Dimenäs 2007).  
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 Resultat och Analys 
Det empiriska materialet består av transkriberingar från intervjuer med fem 

respondenter som var och en representerar olika pedagogiska inriktningar 

inom den svenska förskolan. Därefter presenteras exemplifierande citat och 

utdrag från den insamlade empirin enligt de kategorier som identifierats i 

analysen av det insamlade datamaterialet. Kategorierna är rubricerade som: 

yttre faktorer som påverkar miljöns utformning, pedagogiska ställningstaganden som 

påverkar miljöns utformning och barnens inflytande över miljöns utformning. 

Avslutningsvis kommer en kategori där jag sammanställt skillnader och 

likheter mellan de olika inriktningarna. I citaten och utdragen är 

respondenterna benämnda enligt den inriktning som de arbetar inom: Waldorf 

(W), Ur och Skur (U), Reggio Emilia (R), Montessori (M) och Traditionell 

förskola (T).  

 

Yttre faktorer som påverkar miljöns utformning  

Ett intressant samband som även kan betraktas som en skillnad i uppfattning 

är respondenternas skilda uppfattningar av läroplanens inverkan på den 

fysiska miljön. W menar att läroplanen inte alls är tydlig vad gäller kraven på 

miljön medan andra har tolkat innehållet i läroplanen helt annorlunda. R ser 

en stark koppling mellan deras syn på miljön och läroplanen, till och med i 

sådan utsträckning att hon hänvisar till specifika sidnummer: 

 

Till våran miljö då. Jag tycker att vår miljö på senare tid knyter an 

väldigt bra till läroplanen och det tycker jag är fantastiskt.(...) Det står 

på sida 5 i läroplanen att vi lägger grunden till ett långsiktigt lärande. 

Och att våran miljö, att vi på förskolan ska stimulera och locka barnen 

till att vilja leka och lära.(R) 

 

R menar vidare på att läroplanen har hjälpt pedagogerna att använda sin 

pedagogik och sin miljö för att gynna barnens utveckling. Hon ser deras miljö, 

som är uppdelad i olika hörnor, utifrån läroplanens mål och de har tagit ner 

mycket material på barnens nivå för att barnen lättare ska kunna stimuleras i 

sitt lärande. U upplever det mer som att miljön ska vara stimulerande för alla 

utvecklingsområden. Liknande förklarar också M. 

 

Både U, W och M tar upp lokalernas storlek, det geografiska läget och 

förskolegårdens storlek i någon form. Dessa yttre faktorer som påverkar hur 

möjligheterna till en bra pedagogisk verksamhet kan bedrivas. R nämner 

bygglov med ett skratt, som en anledning som krävs för att kunna utveckla 

verksamheten, då hon bland annat vill bygga en ateljé till förskolans lilla 

avdelning. Kommentaren kan uppfattas som att hon syftar på att lokalernas 

storlek och utformning inte är helt ändamålsenliga till den verksamhet R vill 

bedriva. Att deras lokaler inte är byggda för denna specifika verksamhet och 
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inriktning. M är däremot mycket nöjd med deras lokaler och påpekar vikten av 

att fått varit med att bygga upp denna förskola, att hon har fått möjlighet att 

säga till under processen om hur de önskar ha det. M påpekar dock att:  

 

Vissa har ju jättestora och fina lokaler och kan ha mycket mer på något 

vis. Men vissa har en stor och jättefin gård också som kan utveckla 

barnen mer, när de är ute. Det beror så på vart du befinner dig.(M) 

 

T beskriver hur pedagogerna roterar och byter lokaler, hur deras organisation 

är uppbyggd, där barngruppen byter lokaler varje höst och att det tar ett tag 

att bekanta sig och känna in lokalerna. Hon beskriver också att de efter flera 

månader fortfarande inte känner sig nöjda med hur alla lokaler fungerar för 

barngruppen.  

 

Jag kan säga att vi har fortfarande två rum kvar att, som vi liksom 

känner att så här att dem är helt hopplösa, det blir inte bra liksom där 

inne. Och det behöver ju vi liksom fundera på vad vi ska göra och 

så.(T) 

 

T förklarar även att de inte kan köpa in saker som de kanske önskar för att fixa 

i ordning dessa rum, utan att de måste försöka återvända tillgångar som 

förskolan redan har. Upphandlingsavtal är något som W uttrycker påverkar 

miljön negativt. Som en privat förskola ser hon möjligheterna med att de får 

handla var de önskar men att de måste hålla sig inom de ekonomiska ramar 

och pedagogikens villkor som förskolan ställt upp.  

 

Det klart om någon skulle börja handla en massa plastgrejor så skulle 

ju kollegorna reagera lite men på det hela så har man väldigt långt 

självbestämmande.(W) 

 

Det finns många kataloger som R skulle ”vilja gå lös på” och köpa in lite nya 

möbler till förskolan, hon nämner dock inte om det är av ekonomiska skäl som 

detta inte sker. T menade också på att hon såg det som att tiden hade en ännu 

större roll än den ekonomiska delen för att kunna förändra miljön. 

  

Har man tid så behöver man inte pengar. Har man tid så kan man 

måla om själv. (T) 

 

Tiden är något som de flesta pedagoger upplever är något av en bristvara i 

förskolan. Tid tillsammans som pedagoger att göra i ordning miljön men också 

att få tid att reflektera och utvärdera med varandra om hur miljön fungerar för 

barnen. Inom Montessori är det viktigt hur materialet är iordningställt vilket M 

berättar sker av pedagogerna under barnfri tid. Det är då också viktigt att de 

kollar igenom så att allt material är helt och rent. Det är tiden som krävs för att 

kunna efterleva den pedagogiska inriktningens föreställningar, möjligheter att 

anordna miljön till önskvärt läge. W beskriver tiden i förhållande till deras 

miljö: 
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Sedan har vi årstidsmode så det ska vara olika färger olika årstider där 

man ska gestalta de olika årstiderna, allt det där tar ju tid och det 

måste man ju göra när inte barnen är här.(W) 

 

R beskriver att man inte kan förändra allt på en gång och att man måste hitta 

en samsyn kollegor emellan för att kunna förändra den pedagogiska miljön. 

Detta kan tolkas som att tiden alltså har en påverkan i form av att allt inte kan 

ske på en gång utan att ett förändringsarbete måste få ta tid. Den enda som 

inte nämnde något om tiden var U. Dock inte sagt att hon inte då stämmer in 

med de andra. Det som däremot kan konstateras är bara att tiden inte är en av 

de faktorer som hon upplever påverkar deras miljö mest.  

 

Materialet är inte det som jag till en början fokuserade min studie på men allt 

eftersom intervjuerna fortlöpte insåg jag att det var en viktig faktor utifrån 

respondenternas uttalanden. Materialet kan ses som en yttre faktor som  

pedagogerna tar hänsyn till då de utformar miljön. Det fanns olika 

uppfattningar om hur materialet gynnar olika typer av aktiviteter hos barnen, 

som pedagogerna beaktar då de utformar den fysiska miljön.   

 

Att man är ganska konsekvent med var man har vissa material, så att 

säga, så att det inte blir för rörigt. (T) 

 

Ovan beskriver T hur materialet bör skapa ett tydligt budskap om vilken 

aktivitet som ska göras på detta ställe. Hon menar också på att det bör 

signaleras att barnen kan få sitta i lugn och ro med den sysselsättning de valt 

att göra. Materialet ska kunna hjälpa och symbolisera något som barnen kan 

göra utan att de ska känna sig stressade av allt material runt omkring.  

 

Det beskrivs däremot av M att verksamheten har en utgångspunkt i deras 

material, där miljön utformas efter olika ämnesområden som materialet 

används till. Allt har sin plats och materialet måste stå i en specifik ordning 

som pedagogiken bestämmer.  

 

Som vi jobbar här, vi har ju olika ämnesområden, det känner du till. 

Dels hela det praktiska, lär sig att ta hand om allting, lär sig att göra 

rent efter sig. Man diskar efter sig, man sopar, man lär sig växa och 

bli självständig. Och det är ju det viktigaste.(M) 

 

Uppfattningen hos U är att finmotorikträning lämpas bäst att utföras inomhus 

med bland annat pärlor, lera och smålego, som är svårt att göra utomhus. 

Respondenten beskriver deras inomhusmiljö som ett komplement till 

utomhusmiljön. Ute får barnen möjlighet till den grovmotoriska inlärningen, 

genom att bland annat klättra på rep och stubbar. Hon ger en bild av att det är 

viktigt med materialet även inomhus vilket exemplifieras i citatet nedan. 
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Det finns ju ett annat material kanske inomhus, som man inte kan 

använda utomhus. Det främjar ju mer finmotorik, den typen av 

verksamhet.(...) Bilar och småbilar och sånt där som smålego som, sånt 

som man inte har ute då.(U) 

Materialet ska inte vara låst menar W utan att leksakerna ska ha flera 

användningsområden som främjar fantasin hos barnen. Men också vikten av 

att barnen lär sig dela på materialet i de utrymmen som finns inomhus. W 

menar på att den sociala utvecklingen för barnen är en stor del något barnen 

kan träna på inomhus då lokalerna och materialet uppmanar till detta. Likaså 

uppfattar R ett socialt samspel barnen emellan där deras matta spelar en viktig 

roll och fungerar som en samlingspunkt.   

I vårt stora rum och det är mycket så där att det är en piazza, liksom 

ett torg där man träffas. Och den mattan är verkligen så.(...)Så den 

här mattan på något vis, vi hamnar alltid alla där. Det spelar ingen 

roll, mitt på dagen möts vi alla på den här mattan och bara är. (R) 

 

Utifrån respondenternas svar exemplifieras ovan de olika pedagogiska 

inriktningarna där materialet främjar olika typer av aktiviteter som är viktiga 

för barnens utveckling. Deras uttalanden kan ses som att M beskriver hur 

självständighet är något som eftersträvas med deras material. Naturmaterial 

som kan användas till flera användningsområden ökar fantasin hos barnen, 

men också att leksakerna stärker samspelet barnen emellan menar W. Socialt 

samspel är en viktig del för R, vilket också W väljer att lägga fokus på då 

barnen utmanas i den sociala utvecklingen hos dem. För T kan det ses som att 

hon vill minska stress och oro hos barnen, genom de sätt de väljer att 

organisera materialet på. U uttrycker tankar på material som gynnar den 

motoriska utvecklingen hos barnen, både finmotoriskt och grovmotoriskt. 

Materialet var inte det enda som pedagogerna uttryckte hade en del i 

utformningen av miljön utan även tid, pengar, lokalernas storlek och 

geografiska läge. Läroplanen gav delade uppfattningar hos respondenterna 

där somliga efterlyser direktiv medan andra ansåg att den underlättar deras 

arbete.  

 

 

Pedagogiska ställningstaganden som påverkar miljöns 
utformning  

Alla respondenter är eniga om att den fysiska miljön på förskolan är viktig. 

Miljön ses som en extra pedagog med olika betydelse på grund av olika 

anledningar. Något pedagogerna måste ta ställning till när de utformar miljön 

är hur deras pedagogik inom inriktningen beskriver att miljön bör användas. 

R beskriver att de inom Reggio Emilia ser barnen som kompetenta, där 

pedagogerna ska agera medforskare och att miljön används som en tredje 

pedagog. 
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Vi ser ju miljön runt om oss som den tredje pedagogen, utformandet 

av miljön är ju det som sysselsätter bland annat barnen, och kan 

stimulera de till att vilja utforska och lära.(R) 

 

Det finns olika ställningstaganden som personalen måste planera för, hur de 

ska lägga upp arbetet kring utformningen. M förklarar hur de ser på vikten av 

att anordna miljön på ett visst sätt, saker som de måste ta hänsyn till då de vill 

utforma sin miljö på förskolan.  

 

Det ska ju vara, allting ska ju stå på ett speciellt sätt och efter en viss 

ordning, så att mycket är det ju pedagogiken. Sen är det ju vi 

pedagoger som iordningställer det övriga så.(M) 

 

Hon beskriver vidare hur de vill att miljön ska vara som är grundat i 

pedagogiken och dess tankar om miljöns påverkan.  

 

Speciellt inom Montessori också, allting ska vara helt och rent. Det 

måste vara på deras nivå, för att de själva ska kunna ta för sig och 

jobba med det som finns. Det ska vara tilltalande. När någonting är 

trasigt så lär man sig att man inte behöver vara rädd om det som 

finns. Äh. Det ska vara vackert, det ska vara naturmaterial, stilrent 

och så. (M) 

 

Dessa citat kan då ställas i relation till hur T beskriver sin situation där hon 

menar att det idag är många barn på förskolan i förhållande till antalet vuxna. 

Hon beskriver miljön som en backup, det vill säga en miljö som vägleder och 

hjälper barnen när pedagogerna inte kan.  

 

Och då blir miljön otroligt viktig därför att vi kan inte alltid finnas 

där som stöd för barnen i deras lärande och i deras liksom samspel.(T) 

 

I citaten ovan exemplifieras hur R tar hjälp av miljön för att barnen ska bli 

inspirerade och vilja utforska mera och att personalen ska vara med i 

erövrandet av nya kunskaper. I förhållande till T då miljön ses som en ersättare 

då pedagogen inte finns tillgänglig. M beskriver hur de vill anordna en så 

stimulerande miljö som möjligt som lockar barnen till aktiviteter. Det ska vara 

ljust och helst grundfärger och materialet ska vara utav trä, glas, keramik, 

någon form av naturmaterial. Liknande eftersöks även hos W där ljusa och 

milda färger är något som beskrivs. Genom att anpassa miljön efter deras 

pedagogik påverkas vad som får ingå i miljön.  

 

Nå jag tycker för det första att det ska inte vara för mycket färdigt 

material, alltså inte så himla mycket färdiga leksaker. Ja du vet alla 

möjliga, färdig telefon och färdig. Utan det ska vara ganska mycket så 

här att man kan använda en sak till mycket. Alltså vi har ju mycket 

klossar och lite kastanjer och kottar och sånt där, och det kan vara 
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gamla köttbullar och kanelbullar och det kan vara godis. Alltså man 

kan använda materialet till mycket att det inte är så låst.(W) 

 

De flesta uttrycker att de vill ha en miljö som utmanar och lockar barnen. Det 

ska vara spännande, så barnen vill utforska, upptäcka och undersöka. Lugnt 

och tyst, vägledande, inspirerande, valmöjligheter och tydlighet är några saker 

som beskriver en stimulerande miljö enligt respondenterna. De beskriver att 

miljön får varken vara tråkig eller tvingande. W menar att många barn blir 

felaktigt påverkade i en del miljöer och vill därför att förskolan ska vara fri 

från det som stör barn i deras utveckling och gör de oroliga. Hon menar på att: 

Så det ska egentligen vara så att en lugn miljö där de kan ge sig hän 

till livet och ja sin utveckling.(W) 

 

En lugn och harmonisk miljö önskas även hos T, där de försöker minska 

ljudnivån med tyger och ljuddämpning. Där barnen inte ska behöva känna 

stress och att lärandet ska få ta mer plats. Fantasin sätter fart och leken 

kommer igång när en bra plats för barnen skapas: 

 

Det ska vara lugnt och tyst och liksom försöka skapa små rum i 

rummet så det inte blir den här ljudnivån. Och sen om man ska tänka 

på den pedagogiska miljön då försöker man ju göra en miljö som är 

inspirerande, men där är det återigen att man måste lära känna 

barnen först. (T) 

 

Att göra små rum är något som skildras hos alla respondenter. M har olika 

rum för barnen att vistas i och det stora rummet är avdelat, de har gjort 

avgränsningar med hjälp av hyllor där materialet står.  W visar mig pallbockar 

i trä som barnen får använda till att bygga kojor eller skapa rum i rummet med 

hjälp av olika skärmar. Det finns olika sätt att skapa dessa rum i miljön. R 

beskriver hur de gör:  

 

Om man vill ha ett krypin, därför har vi också utformat så att vi har, 

vi har hyllor som inte har, ähm, hur ska man säga, det är ingen rygg 

på hyllan, ljuset går rakt igenom hyllan. Och sen så har vi gjort så att 

vi har tagit en, ett gammalt skåp som vi har hängt ett skynke på, så att 

de har genomskinliga skynken i olika färg. Så barnen kan krypa in 

nånstans, om de vill komma undan lite.(R) 

 

Även utomhus är det viktigt för barnen att få möjlighet att gå undan. U har 

gjort i ordning både en hemvrå och en lekstuga utomhus för att barnen ska 

kunna krypa in någonstans om de önskar, men beskriver också hur 

utomhusmiljön naturligt skapar vråer.   

 

Och vi har ju sån härlig gård här också att det finns både de här 

möjligheterna att göra saker många tillsammans och så kan man gå 
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undan och det finns lite vråer, lite buskar som man kan leka bara 

några stycken och så.(U) 

Jag upplevde att den fysiska miljöns betydelse fick en annan betydelse då jag 

intervjuade respondenten U. Hon pratade om trygghet, självkänsla och 

självständighet som baseras på deras fysiska miljö utomhus.  

Det är ju viktigt för allt, all utveckling, främst naturligtvis den fysiska 

motoriska och så. Men det är ju så mycket annat som de lär sig 

utomhus också. (..) Jo men sen så också sånt som stimulerar alla 

sinnena. Det tänkte jag på också. Att det finns någonting för alla 

sinnena. Att lyssna och känna och lukta och så också.(U) 

Dessa citat tycker jag symboliserar lite av den uppfattningen hur hon tänker att 

gården bör utformas för att uppfylla deras önskemål om en miljö som är 

spännande, där det finns saker för barnen att upptäcka och utforska. Det är en 

ståndpunkt att fundera kring hur de kan forma miljön för att alla sinnen hos 

barn ska stimuleras. Utifrån det U beskriver finns det möjlighet för barnen att 

få uppleva det på deras gård då hon förklarar sin upplevelse av miljön: 

 

Att det är mer stimulerande ute, upplever jag det som, med mycket 

mer sinnesupplevelser utomhus.(U) 

W upplever att utrymmena ute är större och att barnen inte behöver vara så 

nära in på varandra. Det kräver tuffare barn och samspel barnen emellan att 

vara inomhus. För de måste samsas om både utrymmet och lokalerna. Vilket i 

det här avseendet verkar bra då W säger: 

Vi lägger ju i förskoleåldern väldigt mycket vikt vid den sociala 

utvecklingen och de sociala samspelet.(W) 

  

Det gäller att fundera på hur de på bästa sätt konstruerar en miljö som 

uppfyller detta som W beskriver, samtidigt som den ska stödja barnen i sin 

vidare utveckling. R beskriver hur deras hörnor stimulerar både det sociala 

samspelet och turtagning, då barnen får turas om att vara i de olika hörnen. 

Inom den sociala biten handlar det även om att ta hänsyn till varandra. M 

beskriver hur de just nu jobbar med värdegrunden och att barnen måste 

uppmärksamma hur miljön används: 

Just nu är det väl med miljön hur du, dels i ordningsställandet av 

möbler och så och sen hur du för dig inne, hur du bär saker omkring. 

Och på så sätt knyts ju det samman.(M) 

 

Att ta hänsyn till varandra då man sitter på golvet och jobbar, där det kräver 

utrymme, fodrar ett samspel barnen emellan. M beskriver hur barnen måste ta 

hänsyn till varandra, gå försiktigt runt arbetsmattorna och inte störa 

kompisarna. Detta kan också förstås då barn behöver utrymme till sin lek. Där 

W menar att hon tror på att barn lär sig genom att leka. Det är något 
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pedagogerna måste ha i åtanke när man utformar en miljö. Som T beskriver 

det förespråkar hon också att barnen ska få möjligheter till lek utan 

störningsmoment:  

  

Så liksom miljöer som inspirerar till en bra lek, där barnen får liksom 

slappna av i sin lek, och inte bli störda.(T) 

 

W beskriver att utifrån vad pedagogiken strävar efter måste de skapa en miljö 

där barnen har möjlighet att utgå mer från deras känsla, fantasi och mer 

praktiska aktiviteter. W uttrycker också att förskolan har förändrats, men även 

hur hon vill barnens utveckling ska få vara.   

 

Vi tycker att genom hjärtat, eller från händerna, genom hjärtat upp i 

huvudet tänker vi att utvecklingen går, men nu är det hemskt mycket 

huvudet hela tiden för barnen, många blir väldigt lillgamla.(W) 

 

Eftersom U har sin huvudsakliga verksamhet utomhus beskrev hon miljön 

inomhus som ett komplement till utomhusmiljön. Det innebär att de saker som 

de inte har möjlighet till att göra ute måste få en plats i deras inomhusmiljö. 

Däremot ser hon stora möjligheter att utforma en miljö utomhus som 

stimulerar många områden hos barnen genom att utvidga sina tankar om vad 

som behövs i utomhusmiljön för att stimulera alla sinnen.  

 

Vi jobbar ju mycket ifrån det att det man kan göra inne kan man också 

göra ute. Att man plockar ut material som traditionellt kanske har 

inne. Vi har plockat ut sånt här storduplo, sånt här skumgummi duplo 

som finns det har vi utomhus och de kan bygga med de ute. Och jag 

vet på småbarn har de plockat ut instrument, de sitter ute och spelar 

med instrument. Och vi plockar ju ut böcker och sitter ute och läser 

böcker och ja mycket sånt.(U) 

 

Respondenterna beskriver att det är dem tillsammans med barnen som 

utformar miljön och att mycket handlar om vilken inställning pedagogerna 

har. Som R beskriver det:  

 

Men mycket handlar om hur vi pedagoger förhåller oss i den för att det 

ska bli främjande.(R) 

 

Pedagoger inom förskola har en viss roll för att miljön ska uppnå dess fulla 

potential. W beskriver hur miljön påverkas av de som jobbar i den: 

 

Det är ju ändå människorna mycket som påverkar miljön oavsett om 

det är inom förskola, förskoleklass eller vanlig skola. Du kan ha hur 

fantastisk miljö som helst, om det inte finns engagerade vuxna så blir 

det inte så bra.(W) 
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Jag skulle vilja avsluta denna kategori med detta citat som sammanfattar både 

ställningstaganden som pedagogerna uttrycker avgör en bra miljö och hur T 

menar att det finns annat som vi måste bekanta oss med: 

 

Men det är som sagt att vara medveten om miljöns betydelse och lära 

känna barngruppen, då har man, har man de redskapen då kan man 

skapa en bra pedagogisk miljö. (T) 

 

Barnens inflytande över miljöns utformning 

Barnen är delaktiga i utformningen av miljön men av olika anledningar, och på 

olika sätt. Pedagogerna beskriver att de observerar och dokumenterar barnens 

intressen. De utgår ifrån vad barngruppen behöver när de bestämmer vad som 

miljön ska innefatta. T beskriver hur barnen är med och formar miljön:  

 

Det är ju vi och barnen. Först och främst barnen, vi tolkar, vi 

observerar barnen, ser vad de leker med, ser deras lek, konstellationer 

osv. Och sen så, och behov också.(T) 

 

Något som både T, U och R uttrycker är hur de observerar barnen och skapar 

sedan en miljö som de tror barnen behöver. Dessa citat kan påvisa att de låter 

barnen vara delaktiga i utformandet av miljön på förskolan. R förklarar hur de 

gör då pedagogerna uppmärksammar att barnen är intresserade av något 

specifikt: 

 

Är de jätteintresserade i bygg och att göra kojor och sagoberättandet 

då utformar vi, då kanske vi inte har alla de här stereotypa hörnorna 

utan att vi kanske gör så att vi har två olika ställen där man kan göra 

kojlek. Vi följer liksom barnen. (R) 

 

U uttrycker att deras miljö är bra men att den har utvecklats då pedagogerna 

har uppmärksammat något som barnen visat intresse för.  

 

Alltså det är ju någonting som växer fram allt eftersom. Och så ser 

man ju naturligtvis vad barnen är intresserade av. Det är ju 

naturligtvis det som går först. Man ser att barnen tycker det är roligt 

att klättra men då har vi ju satt upp, spänt upp rep mellan träd så 

man kan klättra på. Och vi har satt upp stubbar och sånt. (U) 

 

Alla respondenterna pratar om hur barngruppen påverkar utformningen av 

miljön. Hur man måste bekanta sig med barngruppen för att se vad de behöver 

och är intresserade av och utifrån detta skapa en miljö som passar just dessa 

barn. Att man måste ta hänsyn till hur barnen reagerar och vara lyhörd för 

deras uttryckssätt. En förändring av ett rum kan initieras av barnens lekar, 

man kan även använda skapelser som barnen gjort tidigare för att förstärka 

barnens entusiasm. Hos R har de ett hörnrum som ibland kan förvandlas 

utifrån barnens lekar eller aktiviteter:  



  

 

26 

 

 

De höll på att morra som tigrar och höll på att krypa på rad. Så en dag 

när de dök upp på förskolan då var det rummet en djungel.(R) 

 

Däremot blir denna bild av att förändra miljön inte lika tydlig hos M då 

materialet är en viktig del, och det är viktigt att den står i en viss ordning, och 

på ett visst sätt. Utifrån detta kan det förstås som att de inte kan vara lika 

flexibla utifrån barnens intresse. Hon pratar dock om att barnen är olika och att 

de har olika intressen, att pedagogerna måste ta hänsyn till viken grupp de har 

just nu.  

 

Det ska finnas inom alla områden så att barnen har chans att växa i 

det. Barnen är ju olika, utvecklingsstadier liksom, och då måste det 

finnas saker för just dem här och nu som gör att de växer.(M) 

 

Det vill dock inte säga att M inte tar hänsyn till barnen i utformningen av deras 

miljö. Hon beskriver senare att möblering av borden kan ändras utifrån 

barngruppens behov, exempelvis för att minimera spring.  

 

Pedagogerna beskriver i första hand situationer där de uppmärksammat 

barnens behov och intressen där barnen är livliga och aktiva, aktiviteter som 

tydligt hörs och syns. De uppfattningar som uttrycks är att barnen upplevs 

som oroliga, har spring i benen eller att det blir livligt och rörigt. W vill uppnå 

en harmonisk miljö, men upplevde att barnen var livliga och hade svårt att 

koncentrera sig när de hade starka färger på gardinerna. W tror att färgskalan 

har en påverkan på barnen och bytte därför färg på gardinerna.  

 

Återigen är det observationer som pedagogerna har gjort och utifrån dessa 

ändrar de i miljön efter vad de tror att barnen önskar eller behöver. Beroende 

på barnens ålder finns det olika tillvägagångssätt att låta barnen få inflytande 

över sin miljö. Det som tidigare beskrivits är att barnen får vara en ”passiv” 

deltagare där de inte får vara aktiva och önska. Det finns en skillnad till detta 

och att då istället prata med barnen om hur de tycker att miljön fungerar som 

exempelvis T beskriver: 

 

Då var vi mycket, vi pratade mycket med barnen om miljön, och 

frågade liksom, vad tycker ni?(...) tycker ni att det har blivit bra eller 

dåligt? Och vad är det som är bra och vad är det som är dåligt? (T) 

 

 

Skillnader och likheter mellan de olika inriktningarna  

Pedagogernas uttalande ger ett intryck av de har positiva inställningar när de 

försöker konstruera en miljö som är stimulerande för barnen. Av deras 

beskrivningar, som jag har förstått det, så jobbar många efter att låta barnen 

vara med i utformandet av miljön. Det som skiljer de olika inriktningarna åt är 

anledningar och syften till att låta barnen vara delaktiga. Det blir skillnad att 
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utforma miljön efter det kompetenta barnet i jämförelse med att se miljön som 

extra hjälp när pedagogen inte finns där. 

 

Vad respondenterna beskrivit så skiljer sig pedagogernas olika utbildningarna 

åt, av den specifika pedagogiken med fokus på den fysiska miljön. M tycker att 

sin utbildning inom Montessori har varit guld värd inom detta område, de har 

en miljöutbildning, där de får bland annat riktlinjer för hur deras miljö 

rekommenderas att användas. U beskriver det mer som ett intresse som är 

grundat i tidigare erfarenheter om hur miljön påverkar barnen. R anser att 

hennes utbildning gett henne mycket. T tycker att det är kul och vill jobba med 

miljöns utformning, hon vill inspirera kollegor och våga förändra. W uttrycker 

att hon fått för lite vägledning om miljöns betydelse under sin utbildning. Hon 

har senare valt att fördjupa sig inom ämnet utifrån erfarenheter och tidigare 

upplevelser. När W utbildade sig vidare inom Waldorfpedagogiken förklarar 

W att de pratade om miljön och dess betydelse inom inriktningen. Enligt vad U 

beskriver är hennes kunskaper kring miljöns betydelse mer av något hon själv 

valt att uppmärksamma.  

 

Det är mera ett intresse, det tycker jag nog. Ja som har blivit, och sen i 

och med att jag har börjat jobba här så har fått upp ögonen mer, hur det 

skulle kunna se ut, och hur det ser ut och vad som man tycker är bra för 

barnen. Och vad man märker att de mår bra utav.(U) 

 

Alla respondenter pratar om tidigare erfarenheter i hur miljön har fungerat. 

Tankar om vad som fungerat tidigare eller inte fungerat. Oavsett om det är av 

intresse eller grundat i någon form av utbildning. Respondenterna förklarar 

hur deras erfarenheter har påverkat deras syn på miljön. R menar också att 

man inte kan vara ensam och forma miljön: 

 

För det är ju det de handlar om, att tillsammans utforma den här tredje 

pedagogen. För att den här tredje pedagogen ska ju vara någon vi alla ska 

kunna arbeta med, och då kan ju inte en person vara den som styr och 

ställer.(R)   

 

Det kan förstås som att alla respondenter uttrycker en önskan om att lära 

barnen att bli självständiga individer. Både M och R förmedlar att allt ska vara 

på barnens nivå så att de kan få större möjligheter i sina utforskanden. T vill 

utforma en miljö där barnen kan få hjälp när pedagogen inte finns där, vilket 

kräver en form av självständighet hos barnen. U vill att barnen ska få erövra 

miljön med hela kroppen och alla dess sinnen, vilket utmanar barnen att få 

känna en känsla av självständighet i utforskandet. W beskriver hur barnen 

inomhus måste leka nära varandra och öva det sociala samspelet då lokalerna 

fodrar detta. Att man måste lära sig samsas och dela på leksakerna på en 

mindre yta kan också kräva ett självständigt barn som kan stå upp för sig själv 

i kontakten med andra barn.  
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Att det finns någonting för alla sinnena är något U uttrycker, vilket är ett 

uttalande som skiljer sig. Detta kan sättas i relation till hennes erfarenheter av 

en bra verksamhet utomhus, som också är inspirerat av friluftsfrämjandet, 

detta är något som de har som mål.   

 

Alla respondenter diskuterar materialet som finns i förskolan och hur det kan 

påverka utformningen av miljön, eftersom barnen blir påverkade av hur 

framställningen av detta ser ut. Ett tydligt budskap om hur materialet ska 

framställas och användas av barnen uttrycks både hos T, M och R. Att 

materialet ska erbjuda olika möjligheter att användas på och i olika miljöer är 

något som både W och U ger uttryck för.  

 

Lokalerna är också en fråga som alla respondenter är enade om att de har en 

betydelse för hur utformningen av miljön sker. Storleken på både 

utomhusmiljön och inomhusmiljön skildras hos alla pedagoger. Det 

geografiska läget påverkar också förskolans möjligheter att utforma en 

verksamhet som gynnar barnens utveckling och lärande.  M är den enda 

pedagogen som har varit med i byggnationen av deras förskola vilket gör att 

hon är väldigt nöjd med just deras lokaler. Däremot kan det upplevas som att 

hon skulle vilja utforma deras utomhusmiljö på ett annat sätt då hon säger:  

 

Men vissa har en stor och jättefin gård också som kan utveckla barnen 

mer, när de är ute. (M) 

 

Läroplanen är något som förskolan måste förhålla sig till, och försöka skapa en 

miljö som beskrivs där. När pedagogerna beskriver hur de använder 

läroplanen i utformningen av miljön framkommer olika sätt att tolka 

läroplanen.   W efterlyser direktiv i läroplanen och menar att den kan vara svår 

att tolka. Medan R anser att den avspeglar deras miljö och refererar till och 

med till ett specifikt citat i läroplanen. U, T och M ligger som någonstans där 

emellan då de bara menar på att miljön ska vara stimulerande, som U 

beskriver här: 

 

Men det handlar väl mycket om att miljön ska vara stimulerande för 

alla utvecklingsområden.(U) 

 

Barnens behov av att få komma undan i en lugn vrå, i ett krypin eller få en 

chans att vara ifred försöker pedagogerna skapa utifrån deras förutsättningar. 

De beskriver alla hur de på något sätt jobbar med att barnen ska få vara 

delaktiga i utformandet av miljön. Däremot finns det skillnader hur detta går 

till. Inom alla inriktningar beskrivs hur de observerar barnen och utformar en 

miljö utifrån detta. Den enda som uttrycker att de frågar barnen hur de tycker 

att miljön fungerar är T.  
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 Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultat i förhållande till den litteratur 

som redovisats tidigare.   

 

Utgångspunkter  

Mitt syfte med studien var att undersöka och jämföra pedagogers 

uppfattningar, från olika pedagogiska inriktningar, kring hur den fysiska 

miljön kan utformas för att gynna barns utveckling och lärande. Pedagogernas 

uppfattningar om miljöns betydelse har jag bland annat försök synliggöra i 

mitt resultat. Utifrån citaten jag valt ut har jag gjort tolkningar och försökt 

förklara en del skillnader och likheter i pedagogernas uppfattningar. För att 

pedagogerna ska kunna utforma miljön på bästa sätt finns det många olika 

variabler att ta hänsyn till. Dels styrdokument och andra regler, lagar och 

förordningar. Men de måste också rätta sig efter de ekonomiska, 

utrymmesmässiga och tidsbegränsningar som förskolan har.   

 
För att kvaliteten av förskolan verksamhet ska anses som bra måste den fysiska 
miljön i förskolan vara god. Det finns olika sätt att mäta kvalitén i förskolan, 
men som Sheridan (2007) beskriver är en faktor av god kvalité att barnen har 
möjlighet att påverka miljön som gör att kvalitén ökar. Eftersom att miljön har 
en påverkan av barnens utveckling anser jag att det då borde vara en viktig del 
i vårt arbete att så tidigt som möjligt skapa en bra miljö för barnen. En annan 
anledning att studera miljön är för att eventuellt finna miljöer som även 

exkluderar och påverkar barnen negativt. Nordtømme (2012) menar att det 
finns miljöer som kan skapa uteslutning då de utrymmen som barnen vistas i 
är inbäddade med sådana värden. Intressant att undersöka hur barnen tar till 
sig den omgivning som vi pedagoger skapat.  
 
Barnen samspelar med den miljö de deltar i och tillägnar sig kunskap på olika 
sätt. Det sociokulturella perspektivet inriktar sig på samspel som sker mellan 
människor och deras omvärld (Säljö, 2000). Fler av pedagogerna uttryckte att 
det sociala samspelet är en viktig del i barnens lärandeprocess som måste få ta 
plats i deras miljö. Lärandet sker då också mellan barnen och genom samspelet 
med miljön. Inom alla inriktningar beskrevs miljön som en hjälp som kan 
stödja barnen i deras utveckling. Säljö (2000) då man Ställer man det i relation 
till att pedagogen från Reggio Emilia menar att de ser miljön som ”den tredje 
pedagogen” kan det jämföras med att se miljön som ett redskap som barnen 
interagerar med. Liknande beskriver pedagogen från den traditionella 
förskolan då deras miljö ses som ett stöd och ett redskap som barnen kan ta 
hjälp av. Pedagogen från Montessori förklarar hur deras material och miljö är 
utformat på ett sätt som gör att barnen själva ska kunna ta för sig och jobba på 
egen hand. Att se miljön som ett redskap kan även utvecklas då pedagogen 
från Waldorf menar att miljön ska stödja dem att ge sig hän till livet. Slutligen 
kan uttalanden av pedagogen från Ur och Skur tydliggöras utifrån det 
sociokulturella perspektivet, då barnen kan använda sig av miljön som ett 
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redskap i sitt utforskande av omvärlden och naturen.  Detta samspel som sker i 
dessa olika miljöer är skildrar olika sätt som barnen har möjlighet att tillägna 
sig kunskap.  

 

Vi pedagoger har en stor roll i hur utformandet av miljön sker, vilket alla 

respondenter var eniga om. Det är även viktigt att vi har kunskaper om 

miljöns påverkan. Något som kan tilläggas är att det är viktig att även vi som 

pedagoger är förtrogna med pedagogiken, miljön och känna sig bekväm med 

användningen av den. Beroende på erfarenheter av en miljö skapas olika 

möjligheter för pedagoger att läsa av och se miljöns erbjudanden (Torquati & 

Ernst, 2013). Pedagogen från Ur och Skur beskriver hur hennes erfarenheter av 

att jobba inom den verksamheten gjort henne mer uppmärksam på vad hon 

märker att barnen behöver och mår bra av.   

 

Att skapa miljöer tillsammans med barnen.  

Det som kan konstateras är att en del som pedagogerna beskriver för att 

utforma miljön för att gynna barnens utveckling och lärande är att se vad 

barnen eller barngruppen behöver. Vara lyhörda och ändra i den fysiska 

miljön i den mån det går för att barnen ska få utmanas och utvecklas. Hur 

material kan utnyttjas för att skapa möjligheter i den fysiska miljön. Vikten av 

att man som pedagog är aktiv, engagerad och medveten om miljöns betydelse.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att miljön måste vara 

föränderlig utifrån barnens intresse, vilket kräver pedagoger som är 

uppmärksamma på barnens aktiviteter och flexibla att förändra miljön.     

 

Dokumentationer som utgångspunkt för hur miljön ska organiseras vilket gör 

barnen delaktiga. Det som pedagogerna beskriver tycker jag stämmer överens 

med det som Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att dokumentationer 

som görs över barnens aktiviteter gör att barnen blir delaktiga i utformandet 

av den miljö de deltar i. För att barnen ska känna sig kompetenta och utveckla 

sin kognitiva kompetens måste vi hjälpa barnen att förstå hur miljön kan 

användas (Maxwell, 2007). Detta fodrar tydlighet i miljön, som får barnen att 

känna att de är kompetenta. Björklid (2005) som ur ett mer psykologiskt 

perspektiv, hur miljön uppfattas hos barnen, tydliggör att det kan skapa 

förvirring om barnen inte förstår budskapet i miljön. Björklid (2005) menar att 

miljön sänder ut budskap till barnen om möjligheter för deras lek och lärande. 

Det kan vara förvirrande för barnen att miljön som pedagogerna konstruerat 

kommunicerar på ett annat sätt än det pedagogerna tänkt. Frågan är väl då hur 

vet vi att vårt budskap går fram? Om miljön säger en annan sak till barnen än 

det som vi vill kommunicera med barnen bör vi fundera på hur de uppfattar 

miljön och hur vi kan organisera den så barnen känner sig kompetenta. Det 

känns då relevant att göra barnen involverade i utformningen av miljön, för 

hur vet vi annars att den miljö som vi konstruerat signalerar det som vi önskar 

till barnen. Som pedagogerna beskriver att de gjort genom att prata med 

barnen, genom observationer och dokumentationer blir barnen delaktiga, 

vilket också påvisas av Åberg och Lenz Taguchi (2005).  
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Något som alla pedagoger beskrev var möjligheten för barnen att gå undan i 

små rum, vråer eller hörn. Detta försökte skapas med tyg, hyllor och 

rumsavdelare, men också med bland annat buskar utomhus. Som Björklid 

(2005) skrev att barnen ska få en chans att leka ostört och utan 

störningsmoment i deras lek. Jag tänker att vi inom förskolan måste skapa 

möjligheter för barnen att gå undan i en annars ganska hektiskt vardag. Om 

barnen vill gå undan och leka ostört måste vi se till att miljön erbjuder barnen 

den möjligheten, men det innebär också att vi måste skapa en miljö som är 

tydligt nog och lättillgänglig att barnen inte behöver be om hjälp av en vuxen 

om de inte vill.  

 

Jag tycker det är intressant att en pedagog beskriver att de hade en barngrupp 

med mycket spring och att de då valde att möblera om så att barnen ej kan 

springa. För mig blev det så tydligt när jag jämförde respondentens 

kommentarer från Ur och Skur där hon då säger att barnen med spring i benen 

får behärska sig inne. I den miljön som barnen befanns sig i lockade det till 

spring och lek och deras handlingar blev därefter. Laike (1995) menar att var 

denna situation äger rum påverkar barnens beteende. Antingen känner sig 

barnen hämmade, som pedagogen beskriver det, eller så kan de få utrymme 

för sin ingivelse. Hur vi agerar får senare verkan, då barnen blir påverkade av 

situationen de deltar i (Laike, 1995).  Den då tydliga förklaringen att vi sätter 

upp bord inne för att barnen inte ska kunna springa blir för mig en 

tankeställare. I ärlighetens namn måste jag erkänna att jag också har möblerat 

med bord så att barnen inte ska kunna springa inne. Det som jag kan se som 

positivt att göra så är att då man ser åtgärder i miljön och inte fokuserar på att 

det är något som ska ändras hos barnen. Nordin-Hultman (2004) menar att 

beroende på hur miljön är organiserad påverkar det hur barnen beter sig. Nu 

har jag insett att om vi ska kunna hävda att vi organiserar miljön efter barnens 

behov så kan vi inte bara ställa upp bord så de inte kan springa just där, vi 

måste ge barnen andra utrymmen där de kan få utlopp för sitt ”aktiva” behov 

även den stunden man är inne. Vi måste erbjuda barnen både en lugn miljö 

och där de får möjlighet att göra av med lite energi.  

 

Mattan hos R som tidigare beskrivs hade en placering i mitten av rummet 

vilket också kan vara en anledning till att barnen samlades just där. Det är inte 

säkert att mattan som material i sig var det viktiga, svårt att avgöra om 

mattans placering i lokalen hade den överordnade rollen eller just mattan som 

material. Med tanke på materialets betydelse inom Montessori och de riktlinjer 

som finns i pedagogiken och organisationen. De kanske tolkar läroplanens mål 

så, den inbjuder till vida tolkningar, det står inte på vilket sätt barnen ska vara 

delaktiga, eller i vilken utsträckning de ska ha inflytande över sin miljö. Detta 

kan ses som en konsekvens av den lummiga läroplanen. Jag vill dock inte 

kritisera läroplanen men jag vill påvisa att på det sätt den är utformad skapar 

det olika miljöer.   
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Yttre faktorer 

Det fanns olika yttre faktorer som uppdagades under intervjuerna som 

påverkar pedagogernas möjlighet att utforma miljön vilket jag fick en del 

tankar kring så som bland annat styrdokument, barngruppens storlek, 

lokalernas storlek. Eftersom barngruppens storlek påverkar vad som får plats 

på den ytan som förskolan har gäller det att ta hänsyn till dessa faktorer i 

utformningen av miljön. Det är svårt för pedagoger att påverka att det är 

många barn på förskolan.  

 

Problemet som uppstår då pedagogerna tolkar läroplanen i utformningen är 

att de gör olika tolkningar utifrån de olika inriktningarna. Beroende på hur 

man tolkar läroplanen så beskrivs det inte så mycket i läroplanen hur man ska 

utforma miljön. Vilket öppnar upp för pedagogerna själva att tolka läroplanen, 

vilket förtydligas av citaten från pedagogerna. Någon tycker att den är bra 

anpassad till deras inriktning och någon söker direktiv, allt är ifrån hur du 

själv som pedagog tänker kring det som står i läroplanen.  

 

Hur lokalerna är utformade påverkar förskolornas möjligheter att utforma den 

miljö som de önskar. Den yttre påverkan av lokalernas påverkan var något 

som framkom under intervjuerna. Jag upplevde att mycket av hur de har valt 

att organisera sin miljö är påverkat av förskolans lokaler och många yttre 

faktorer som är avgörande som pedagogerna inte själva har inflytande över. 

Trots detta försöker pedagogerna genom bland annat observationer skapa den 

bästa miljön för vad de upplever att barnen bäst behöver. Även 

Skolinspektionen (2012) menar att lokalerna inte alltid är ämnade för 

förskolans verksamhet. De hade sett att pedagogerna försöker kompensera 

lokalernas brister med andra alternativ. Vi kommer alltid hamna i lokaler som 

inte alltid motsvarar den verksamhet vi helst skulle vilja ha. Om vi inte har 

möjlighet att påverka lokalernas utformning är det bara att istället fokusera på 

det vi vill ha och hur vi utifrån de förutsättningar vi har skapar den bästa 

miljön kopplat till vad barnen behöver för att utvecklas på bästa sätt. Jag vill 

poängtera att pedagogernas inställning var väldigt positiv till miljön och villig 

att göra förändringar, göra det bästa av situationen. Precis som 

Skolinspektionen (2012) skrev att pedagogerna försöker trots lokalernas 

brister.  

 

Det är inte bara läroplanen som förskolan ska rätta sig efter då de utformar sin 

miljö. Som R beskriver det så önskar hon göra om en del på förskolan men då 

hänvisar hon till bygglov och hälsoregler som stoppar. Likaså finns det 

arbetsmiljölagen och bland annat plan- och bygglagen som har inverkan på 

miljön i förskolan (Riddarsporre& Persson, 2010). Givetvis är det bra att det 

finns reglement som förskolorna måste förhålla sig till men det som jag 

upplever att pedagogerna uttrycker är att det ibland kan känna sig begränsade 

i sitt arbete att utforma den miljö som de önskar på grund av dessa 

förordningar och lagar.  
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Jag tänker att det inte är så konstigt att pedagogen från Reggio Emilia tycker 

att det är lätt att jobba med läroplanen, de kopplar lätt ihop med det som 

beskrivs i både läroplanen och utifrån Reggio Emilias inriktning med den 

kreativa sidan hos barnen. Samtidigt som jag kan förstå att det blir svårare för 

de som jobbar inom Waldorf, eftersom dem har det antroposofiska tänket som 

inte stöds av bland annat läroplanen. Svårigheten att då både jobba för att 

efterleva den filosofi som inriktningen eftersträvar och att lägga fokus på 

målen i läroplanen. Skolinspektionen (2012) kom fram till att det inom 

pedagogiska inriktningar inte läggs vikt vid att implementera läroplanen. 

Detta kan då förstås om pedagogerna inom inriktningen inte tycker att det går 

hand i hand med vad deras inriktning säger. Problematik uppstår då att följa 

både dessa. Pedagogen från Waldorf ansåg att det inte fanns så mycket 

direktiv i läroplanen för hur den fysiska miljön ska utformas, vilket då kan 

tänkas att de mer utgår ifrån det som Waldorfpedagogiken står för.  

 

Likheter för de olika pedagogiska inriktningarna är att alla försöker utforma en 

miljö som är utmanande och inspirerar barnen att utvecklas. De är eniga om 

att lokalerna har en påverkan på hur miljön kan utformas. Pedagogerna 

beskriver att miljön ska vara stimulerande, utmanade, inspirerande och 

utvecklande för barnen; vilket är snarlikt med den beskrivning som finns i 

läroplanen (Skolverket, 2010). Pedagogerna strävar också efter att barnen ska 

känna en trygghet i miljön och att barnen kan utvecklas till självständiga 

individer. Skillnader som jag upptäckt är bland annat hur de tar hjälp av 

pedagogiken för att forma miljön. Eftersom tolkningarna av läroplanen skiljer 

sig åt väljer några pedagoger att istället luta sig mot vilka riktlinjer och 

rekommendationer som den pedagogiska inriktningen har.   

 

Avslutande reflektioner  

Nyttan med min studie för mig, och förhoppningsvis även för andra som 

jobbar inom förskolan, är att få syn på andras upplevelser av den fysiska 

miljön och vad de utgår ifrån när de utformar miljön. Att se vikten av att 

fundera kring de bakgrundstankar och idéer som pedagoger har om vad 

miljön ska främja. Exempelvis att se miljön som gynnar den motoriska 

utvecklingen hos barnen, då blir det lättare att se hur man behöver utforma 

miljön och vilka material som hjälper till i den här processen. Jag vill påvisa att 

det kan vara en skillnad med att forma miljön som en ersättare eller som en 

inspirationskälla. Enligt min mening finns det inget rätt eller fel i detta och 

med tanke på styrdokumentens skrivelser så innebär det fri tolkning. Det jag 

däremot vill få fram är att miljön har en påverkan på barnen och vi som 

pedagoger har en aktiv roll i utformandet av miljön.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

För att kunna studera hur dessa miljöer påverkar barnens utveckling hade jag 

behövt studera de enskilda individerna (Laike, 2005). Eftersom jag inriktat mig 

på pedagogernas uppfattningar och inte haft möjlighet att studera barnen i 
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miljön, skulle detta kunna vara en intressant vidare utforskning av ämnet. 

Observationsstudie kring barnens interaktion och utveckling i olika miljöer 

samt hur pedagogiken påverkas av densamma. För att vidare kunna ta reda på 

hur pedagogerna använder den fysiska miljön kan det vara intressant att göra 

observationer. 
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 
Hej! 

 

 

Jag heter Johanna och är student vid Mittuniversitetet där jag läser till 

förskollärare. Under hösten ska jag skriva mitt examensarbete om 

pedagogers syn på den fysiska miljön i förskolan. Jag är intresserad av 

att veta hur ni tänker kring planering av miljön för barnens utveckling 

och lärande. Jag är intresserad av att veta om ni upplever några hinder 

eller fördelar med er miljö. I skollagen och läroplanen finns det inga 

direkta direktiv på hur den fysiska miljön ska utformas, men att 

förskolan ska erbjuda en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet. Ni 

deltar givetvis frivilligt och innehållet i intervjun kommer att hamna i 

min C-uppsats men ni och er förskola kommer att vara anonyma. 

 

 

Tack för att ni ställer upp! 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig på  

mail: XXXXXXXX@student.miun.se 

Eller mobil: 073XXXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar  

Johanna Werner 
 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

1. 1. Hur ser du på betydelsen av den fysiska miljöns påverkan för barnens 

utveckling och lärande?  

2.  

3. 2. Vad är det i inomhusmiljön (utomhusmiljön) som främjar barns lärande 

och utveckling? 

4.  

5. 3. Vad tycker du beskriver en stimulerande miljö för barnens utveckling? 

6.  

7. 4. Vilka skillnader/likheter i utformandet av miljön tror du att det finns 

inom er inriktning? 

8.  

9. 5. Vem/vilka är det som bestämmer utformandet av miljön? 

10.  

11. 6. Hur tolkar du det som står i läroplanen kring miljön? 

12.  

13. 7. Är det något du skulle vilja ändra på i er miljö, som du känner saknas? 

14.  

15. 8. Hur ser du på din utbildning och dina kunskaper kring den fysiska 

miljöns betydelse? 

 


