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 Abstrakt 
 

Med denna studie har syftet varit att undersöka vilka uppfattningar en grupp 

pedagoger har om förskolans fysiska innemiljö. Vad påverkar utformningen 

och vilka aspekter pedagogerna anser vara centrala för att skapa lärmiljöer. 

Vilka möjligheter och begränsningar finns i den fysiska innemiljön? Vi har 

gjort en kvalitativ undersökning som bygger på semistrukturerade intervjuer 

med åtta förskollärare i samma kommun. Genom vår studie framkom svar 

utifrån både pedagogers och barnperspektiv. Pedagogernas syn på förskolans 

fysiska innemiljö framkom det att förskolans fysiska innemiljö önskas vara 

inbjudande, inspirerande och utforskande. Det visade sig att det både fanns 

möjligheter och begränsningar. Möjligheter sågs som stora men beroende på 

vilket förhållningsättet pedagoger har. Begräsningar såsom ekonomin fram-

kom men med en god fantasi och bra förhållningssätt hos pedagogerna var det 

mesta möjligt.  

 

Nyckelord: förskola, fysisk miljö, utformning, lärande. 
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 Inledning   
 

En stor majoritet av svenska barn deltar dagligen i förskoleverksamhet. Många 

av barnen går även långa dagar och då blir den fysiska miljön en viktig roll för 

de erfarenheter barn får i sin vardag (Granbom, 2011). Idag ser många försko-

lebyggnader olika ut. År 1989 övertog kommunen ansvaret för förskoleverk-

samheten.  Kommuner fick då i uppdrag att utforma de nya förskolorna som 

skulle byggas eller renoveras om. I planeringen av förskolorna fick kommunen 

tillgång till förskolornas verksamhetensmål och de är väldigt tolkningsbara, 

varav de stora skillnaderna (De Jong, 2010). För att förskoleverksamheten ska 

kunna arbeta i fokus mot läroplanens mål måste pedagoger kunna skapa mil-

jöer, där barnen uppmuntras till olika typer av verksamheter och handlingar, 

till upptäckande och utforskade (Björklid, 2005). I förskolans Läroplan 98 

rev.2010 (Utbildningsdepartementet 2010) står det att; Förskolan ska erbjuda 

barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Vidare står det i Förskolans 

läroplan 98 rev. 2010 (Utbildningsdepartementet 2010) att förskolan ska:     

 

Stimulera och utmana barnets utveckling och lärande. Miljön 

ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande (s.9)   

 

ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i 

lek och lärande såväl inomhus som utomhus miljön (s.7) 

 

Det som ska tänkas på är att detta är riktlinjer, väldigt övergripande och sak-

nar konkreta förslag på hur den fysiska miljön ska utformas, det är upp till 

arbetslaget att utformningen blir fungerande. Idag beskrivs det dock att det 

finns begränsat med studier och forskning som berör den fysiska miljön (De 

Jong, 2010). Oftast när ordet miljö beskrivs i forskning och litteratur syftar det 

ofta på begreppet pedagogiskt miljö. Där kan den sociala och den fysiska mil-

jön ses som helhet. Därför får den fysiska miljön lite uppmärksamhet (a.a.). 

Som blivande förskollärare har vi ett spännande och varierande yrkesliv fram-

för oss där det är av stor vikt att vi har kunskap om förskolans fysiska miljös 

betydelse eftersom vi kommer att vara med och utforma eller förändra den. 

Grunden till vår studie baseras på vårt intresse och att vi vill utveckla kunskap 

och förståelse inom området för oss själva. Men även att vi vill väcka idéer och 

tankar hos förskollärarna genom våra intervjuer där de får en fundering om 

hur de använder och utvecklar den fysiska innemiljön. Vårt intresse för försko-

lans fysiska miljö väcktes först under våra VFU perioder (verksamhetsbelagda 

utbildningen). Där upplevde vi att vi såg stora skillnader på utformningen av 

den fysiska miljön på de olika förskolorna vi var på. Vi vill därför studera vi-

dare om vilka tankar pedagogerna har när de utformar en fysisk miljö, vilka 

möjligheter och vilka begränsningar ser dem. 
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Bakgrund 
 
Vi börjar med en beskrivning av de centrala begrepp som vi valt att använda. 

Vidare belyser vi vad styrdokumenten säger och avslutar med tidigare forsk-

ning inom området. Forskningen är uppdelad i olika avsnitt för mer tydlighet.  

 

Centrala begrepp förklaras 

 

Vi har valt att använda oss av begreppen miljö, fysisk miljö, utformning och 

tillgänglighet. Ordet miljö beskrivs i denna uppsats som den sociala, pedago-

giska och den fysiska miljön som helhet. Fysisk miljö beskrivs som rumsar-

rangemang, olika utrymmen, utrustning, möblering, material. Utformningen 

innefattar hur man har valt att placera möbler, material och hur man använder 

rummen. Tillgänglighet menar vi, material som finns tillgängligt för barnen i 

deras nivå (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

 I uppsatsen har vi även i vissa delar utgått från Barnperspektiv, vilket menas att 

man försöker se utifrån barns ögon och sinnen (Johansson Pramling Samuls-

son, 2003). I vår uppsats handlar det exempelvis om vad som finns tillgängligt 

för barnen i den fysiska miljön. 

 

Styrdokument och råd inom förskolans miljö 

 

I förskolans Läroplan 98 rev.2010 (Utbildningsdepartementet 2010) beskrivs det 

att förskolan till exempel ska erbjuda barnen en trygg miljö, som ska utmana 

och locka barnen till aktivitet. Därigenom ska miljön vara öppen och inbju-

dande. Det ska även ges utrymme till barns fantasi, kreativitet och det ska fin-

nas plats för egna planer. Dessa är riktlinjer och det är upp till varje förskola att 

sträva efter att detta uppnås.  

 

Skolverket har även gett ut Allmänna råd för förskolan (utbildningsdepartemen-

tet, 2013) för hur miljön ska vara utformad inom förskoleverksamheten. Kort-

fattat beskriver de Allmänna råden (utbildningsdepartementet, 2013) bland an-

nat att förskolans uppdrag och läroplanen ska arbetas enhetligt. Det beskrivs 

att miljön ska utformas så variation finns i verksamheten, barnen ska kunna 

leka livliga lekar men det ska även finnas plats för lugn och ro. Samtidigt ska 

den vara säker och hälsosam, aspekter som luft, ljud och ljus och allt material 

ska vara säkra för barn. Pedagoger har i skyldighet att ta hänsyn till alla barn 

inom barngruppen.   

 

Skolverket har även utgivit Lärande och fysisk miljö – en kunskapsöversikt om sam-

spel mellan lärande och fysisk miljö i förskola av Björklid (2005). Björklid ger råd 

för hur man kan utforma miljön på förskolan. I korthet beskriver hon att miljön 
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framför allt ska vara fungerande för barn, utrymme för egna aktiviteter, flexibi-

litet, utforskande och lärmiljöer ska stimuleras. Hon beskriver dåliga miljöer 

som genomgångsrum och även där pedagoger har svårt att få en överblick 

över barngruppen.   
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     Tidigare forskning 
 

Förskolans fysiska innemiljö 

 

Förskolans historia och förskolan idag  

Den svenska förskolan har sedan tidigt till sent 1900- tal förknippats med 

hemmet. Hemlikhet förekom som rekommendation i statliga anvisningar om 

hur förskolemiljöerna förr skulle ordnas. Något som ofta betraktades som en 

hemlik miljö på förskolorna var ombonad, trivsam och en lugn miljö med god 

omvårdnad. Det var förr mer strikt reglerat och begränsat för att kunna ordna 

miljön (Nordin-Hultman, 2005). Vidare beskrevs den tidiga svenska barnträd-

gårdsrörelsen som att det “enkla” hemmet var en förebild med stor vikt av att 

miljön skulle utsända renlighet och ordning. Krubba användes som en bild av 

en barnkammare i ett gott hem med en godhjärtad mor. Det inredda var att ha 

växter och gardiner i fönstren(a.a.). År 1951 kom daghem och förskolor och 

hade många tankar kring planlösning, utformning och om inredningen. Loka-

lerna skulle vara trivsamma, små och hemliknande. Det utvecklas sedan vidare 

att man utformar lokalerna med en stor tambur, därefter ett allmänhetsrum 

med matbord för alla måltiderna. Förekom det något vilo eller lekrum fram-

kom det att det skulle finnas en fri golvyta för plats till vilan. Möblerna var 

oftast i vuxnas storlek så som i hemmet. Även det material som barnen använ-

der är sådant som de är vana vid att ha i hemmet så som Lego, pennor, kritor, 

docksäng och småbilar. Barnens tillgång till tvättrum och toalett var begränsad 

och kopplades mest till omvårdnaden och den kroppsliga hygienen (Nordin-

Hultman, 2005). 

 

Förskolan idag har förhållandevis små lokaler och stora barngrupper (Brodin 

& Lindstrand, 2008). Många förskolelokaler kan skilja sig från varandra bero-

ende på hur lokalerna byggdes eller när dem byggdes. Det kan finnas allt från 

nybyggda, ombyggda, och även gamla lokaler. I och med detta blir det stora 

skillnader i hur lokalerna ser ut (a.a.).  

 

Den fysiska innemiljön blir mer av betydelse för verksamheten, i Sverige arbe-

tar en del efter ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Inom Reggio Emilia pe-

dagogiken talar man om ”tre pedagoger” där barn, pedagoger och miljö ingår i 

ett (Strong- Wilsson & Ellis, 2007). Reggio Emilia pedagogiken kan beskrivas 

som; 

 

 vi skapar rummet och rummet skapar oss (Dahlberg & Åsen, 

2011 s. 253). 
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Det kan förklaras genom att pedagoger, miljö och barn ska ses i helhet. Peda-

goger använder sig av den fysiska miljön för lärandet (a.a.).    
 

Förskolans olika rum 

Förskolor består av flera olika rum, vilket varierar beroende på hur lokalerna 

är utformade. Hur man använder olika rum kan även skilja sig. En del forsk-

ning belyser att det oftast finns två rum som blir mest centrala i förskoleloka-

lerna, det kan handla exempelvis om mat/lekrum och lek/vilorum (Nordin-

Hultman, 2005). Mårdsjö Olsson (2010) beskriver i hennes studier (Mårdsjö 

Olsson & Löfström, 2008) att man tittade på hur rummen användes utifrån 

arkitekternas utformning. De såg ganska tydlig att pedagoger och barn inte 

alltid använde rummen utifrån planen. Tamburen är ett exempel, utformning-

en av tamburen i förskolelokalen är oftast liten. Det framkom att det var tam-

buren som använde flitigt och därför behöver den vara mycket större. Rum 

som ateljé, våtrum och snickarrum är oftast rum som är minst använda. Atel-

jén användes ibland bara en gång i veckan och därför blev det ett rum som 

oftast stod tomt (Mårdsjö Olsson, 2010). Dessa rum ligger oftast inte i anslut-

ning till tamburen som användes flitigt.   
 

Rutiner 

Förskolor har rutiner som måste följas, och ofta följer verksamheten ett slags 

“dagsschema”. Schemat innebär att barnen äter frukost vid en speciell plats 

och även lunch och mellanmål (med undantag då en del förskolor har egen 

matsal). Däremellan ska vissa barn ha vila. Detta betyder att dessa tidsbe-

stämda stunder ska barnen vara på en speciell plats och tid (Brodin & Lind-

strand, 2008; Nordin-Hultman, 2005 ). Utformningen måste ta hänsyn till detta 

först och främst, det som då måste finnas är matbord och även rum där vilan 

ska ske. Detta kan betyda att rummen blir svåra att utforma (a.a.).  

 

Fysisk miljö utifrån barnperspektiv 

Miljöer för lärande                                                                                                                

Det anses att den fysiska miljön ska utformas efter barnens allsidiga intresse 

(Nordin- Hultman, 2005). Det främjas genom ett lustfullt lärande i lek, kreativi-

tet och skaparlust. Fysisk miljön kan både öppna upp och skapa hinder för nya 

möjligheter för barns lärande (Granbom, 2011). Om den fysiska miljön är fun-

gerande skapas det många möjligheter, som till exempel utveckling i leken. 

Det kan då handla om att möblera om och utforma utifrån leken. Om barnens 

intresse tillgodoses kan det med fördel skapas nya platser för barnen att an-

vända sig av det. Det kan leda till att det skapas relationer mellan barnen 

(Granbom, 2011). Det är vanligt att barn hittar användningsområden för olika 

material och utrymmen som det inte är förutsett eller tänkt till (Elm Fristorp & 

Lindstand, 2012).  Det kan handla om att barnen leker med material utifrån sin 
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fantasi. Barn kan ta vara på det som redan finns på ett utforskande sätt och 

skapa olika användningsområden utifrån det (Caiman, 2015).  

Möjligen kan den fysisk miljö sända olika budskap om vad förväntas att göra i 

rummen, till exempel i ett matematikhörn. Barnen kan då hitta andra använd-

ningsområden till det. Det kan betyda att barn inte tolkar det på samma sätt 

som pedagogerna, utan använder sin fantasi istället för det förutbestämda an-

vändningsområdet (Bjervås, 2003). Vidare behöver det inte betyda att den fy-

siska miljön inte erbjuder ett lärande utan bara på ett sätt som barnen önskar 

och lärandet kan ske ändå (a.a.). Om barnen anses ges möjlighet till delaktighet 

i utformningen utifrån deras intresse så ökar möjligheten att få en fungerande 

fysisk innemiljö för barnen (Bjervås, 2003). 

 

Ett stort rum till exempel med hörnor med olika material kan ge stora utrym-

men för att skapa relationer mellan barnen (Bergström Eriksson, 2013; Nordin-

Hultman, 2005). Det har även visat sig att det är gynnsamt om det finns flera 

mindre rum, där barnen får möjlighet att dela upp sig under dagen. Även av-

gränsande utrymmen såsom smårum och rum i rum kan skapa en känsla som 

ger skydd från pedagoger och andra barn, det ger barnen en oberoende känsla 

(Sandberg & Vuorinen 2008). Vissa barn behöver dessa tillfällen för avskildhet, 

därför är det med fördel om det finnas utrymmen där barn får avskildhet (a.a.).   

 

Hur rum och ytor används som exempelvis en stor lekhall ger stora utrymmen 

för lekar som är lite mera snabba och hektiska (Granbom, 2011). Däremot ska 

tankar finnas utifrån ett barnperspektiv, där redan allt för färdig möblerade 

rum kan skapa hinder för spontana lekar, och rum som inte har förbestämda 

funktioner utnyttjas mer av barn. Barnen skapar då sina egna lekmiljöer utifrån 

deras fantasi. Dessa miljöer framstår som mer spännande hos barn (Eriksson 

Bergström, 2013). 

 

Barns olikheter  

En annan aspekt av den fysiska miljöns utformning är utifrån barnen, att 

alla barnen är lika. Vissa pedagoger anses förvänta sig att alla barnen är lika, 

vilket barnen inte är (Nordin-Hultman, 2005). Rummens utformning utifrån 

barnen i förskolan beskrivs: 

 

”De enhetliga och homogena rummen ger begränsat utrymme för barns olika sätt att 

skapa meningsfullhet och olika sätt att ställa sig i en givande och lärorik relation till 

omgivningen. De ökar risken för exkludering, för barn som inte passar in och för att de 

uppfattas som avvikande” (Nordin-Hultman, 2005 s. 190). 

 

Med det menar hon att barnen inte alls är lika, och barn som inte “passar” in 

riskerar att hamna utanför. Där av ska alla barn ses som olika och utifrån det 

skapa fysiska miljöer (a.a.). Variation av material och även vad rummen erbju-

der ska präglas av olikheter för att tillfällen att hitta något som intresserar varje 

enskilt barn. Barnen ska även ges möjlighet att hålla på med olika aktiviteter 
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parallellt. Desto fler betydelser rummet har, desto fler sätt för barnen att an-

vända det. Däremot visar det sig att om rummen blir för avskilda från 

varandra, ges barnen liten möjligheter till helhet i till exempel leken. Materialet 

som finns i varje rum tenderar att stanna där, barnen ges liten möjlighet att 

komponera eller flytta runt material utifrån deras egna idéer (a.a.). 

 

Materialets tillgänglighet för barn    

Utformning av olika material ska ses över hur barnen ska ha tillgång till det. 

Det vill säga om barnen själva ska kunna nå, eller om det ska det finnas möj-

lighet att kunna se vad som finns att använda (Nordin Hultman, 2005). Materi-

alets tillgänglighet anses ska utformas så att barnen själva kan hämta det 

material de önskar utan pedagogers hjälp (Granbom, 2011). Det anses att 

materialet ska göras synligt så barnen lätt kan välja olika material. 

 

Däremot har det visat sig att pedagoger styr om materialet ska vara tillgängligt 

för barnen av olika anledningar. Det har visat sig att det finns vissa material 

som pedagoger helst inte vill ska vara tillgängligt för barn (Nordin-Hultman, 

2005). Hon har kategoriserat materialet i två olika kategorier Material som an-

sågs vara ”rumsrena” (det vill säga material som är lättstädat, inte kladdigt,) 

det materialet var ofta tillgängligt för barn, exempel på sådant är spel, pussel, 

lego, duplo, dockor, papper och kritor och utklädningskläder. Den andra kate-

gorin som ansågs som ”smutsigt material”, var sådant som var kladdigt och 

svår städat. Exempel på sådant material är vattenfärger, tyger, garner, klister, 

vatten, lera och verktyg med mera. Det visade sig vara otillgängligt för barnen. 

Hon belyser vidare att material som ansåg som ”smutsigt” fanns i de rummen 

som inte låg mest centralt och även att materialet fanns på hyllor högt upp 

otillgängligt för barnen. Däremot var materialet som finns i de mest centrala 

rummen (de rum som låg i anslutning till tamburen) lättillgängligt för barnen.  

 

Pedagogers roll i den fysiska miljön  

Pedagogers roll i utformningen  

Tidigare forskning inom området belyser att pedagoger ska ha grundläggande 

kunskaper och erfarenheter om den fysiska miljöns olika betydelser. De kan då 

med fördel utforma fysiska miljöer utifrån barnen intresse (Granbom, 2011).  

Pedagogerna anses kunna skapa en fysisk miljö som ska vara inspirerande, 

utforskande och utmanande enligt förskolans styrdokument Läroplanen för för-

skolan LpFö 98 (utbildningsdepartementet, 2010). Pedagoger ska se till att bar-

nens intresse skall få stimulans i den fysiska miljön (Granbom, 2011). Behov 

och intresse utifrån barngruppen kan ses som ett dilemma, vems behov och 

intressen är det som ska beaktas. Det kan vara stora skillnader mellan en indi-

vid ställt mot resten av gruppen. Det anses då vara pedagogerna som måste 

göra valen i utformningen (Eriksson, 2014). Vidare beskrivs det att det är pe-

dagogers uppgift att se över hur rummen används, hur man kan skapa mer 

utrymme när ett rum nästan står helt tomt (a.a.).  
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En annan aspekt är till exempel är när de mindre barnen vilar så måste det 

vara lugn och ro utanför vilorummet. Hur kan pedagogerna utforma de av-

gränsande rummen då så de andra barnen inte blir begränsade. Dock kan detta 

vara oundvikligt efter förskolans lokalers uppbyggnad (Nordin-Hultman, 

2005).  

 

 

Föränderlig fysisk miljö 

En del forskning inom området belyser vikten av att den fysiska miljön ska 

vara föränderlig (Eriksson-Bergström, 2013; Granbom, 2011; Nordin-Hultman, 

2005; Pramling Samulsson & Sheridan, 1999). Eftersom den fysiska miljön an-

ses som föränderlig behövs det ständigt ske en granskning av förskolans miljö 

för att få den att passa in för just den aktuella barngruppen eftersom barn-

gruppen förändras under årens gång. Den fysiska miljön ska kunna förändras 

på ett flexibelt sätt utifrån barns intresse och beroende på vilka aktiviteter som 

pågår (Pramling Samulsson & Sheridan, 1999). 

 

Övervakning av barngruppen  

En annan aspekt av utformningen av den fysiska miljön är att beakta säkerhet-

en, pedagogerna anses ha möjlighet att övervaka barngruppen (Granbom, 

2011). Vissa planlösningar är små rum som är uppdelade, det kan vara svårt 

att få en överblick över barnen när de är uppdelade. Det är dörrar och väggar 

som är i vägen (Nordin-Hultman, 2005). För pedagoger är det en fördel om 

miljön är utformad så det finns större överblick och mer insyn mellan rummen, 

genom det kan pedagogerna lättare ha översikt och kontrollera barnen (Eriks-

son Bergström, 2013). Däremot ska tanken ändå finnas om fördelen med av-

gränsande utrymmen som beskrivits ovan (se avsnitt miljöer för lärande). När 

barnen går in i ett rum för att få vara ifred kan det vara med fördel att det finns 

glasfönster i dörren så inte pedagogerna behöver gå in och störa eller kanske 

avbryta den aktuella leken/aktiviteten.    



  

 

9 

 

      Syfte 
  

Studiens syfte är att undersöka och analysera pedagogers uppfattningar om 

förskolans fysiska miljö. Vad är det som påverkar att innemiljöerna har den 

utformningen de har och vilka aspekter anser pedagogerna vara centrala för 

att skapa lärmiljöer.  

 

Frågeställning 

 

- Hur definierar pedagoger fysik innemiljö? 

- Vilka möjligheter och begränsningar ser pedagoger i den fysiska inne-

miljön?  
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Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva och redovisa vårt metodval, urval och 

presentationer av informanterna, våra etiska övervägande och hur studien 

genomfördes och vår analys och databearbetning av materialet.  

Metodval                                                                                                                  
Vi valde att inta en kvalitativ forskningsansats i vår studie. Ahrne & Svensson 

(2011) beskriver kvalitativ data som intervjusamtal eller observationsanteck-

ningar. Kvalitativ data är sådant som ett yttrande, en bild, beröring eller en 

händelse. Kvalitativ data mäts inte, utan man konstaterar att de finns, i vilka 

situationer de förekommer och hur de fungerar Ahrne & Svenssons (2011). 

Denscombe (2009) beskriver skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 

metoder som att kvalitativa metoder ofta är småskaliga och utgår från icke-

sannolikhetsurval och används oftare för att jämföra, för att se skillnader och 

likheter medan kvantitativa metoder mer ofta är storskaliga och utgår från 

slumpmässiga sannolikhetsurval och används i större grad för att mäta. Vi 

strävade efter att synliggöra pedagogernas personliga erfarenheter och upp-

fattningar av förskolans innemiljö. Vi kopplar det till Brymans (2011) beskriv-

ning om kvalitativ forskningsansats där han beskriver den som tolkande och 

intuitiv. Han beskriver vidare att den riktar fokus mot det som uttrycks, utan 

att det har en hundraprocentig sann slutsats. Skillnaden mot kvantitativ metod 

som mer är ute efter att få fram ett svar utifrån frågeställningarna är att den 

kvalitativa metoden också vill få fram informanternas attityder och ställnings-

tagande under intervjun (Bryman, 2011).  

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi 

använde oss av ett frågeschema med generella frågor (Eliasson, 2013). Genom 

ett frågeschema kan ordningsföljden variera och vi som intervjuare har möjlig-

het att ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Bryman (2011) nämner att är 

man fler som genomför en forskning tillsammans så är semistrukturerad inter-

vju det alternativ som fungerar bäst då det kommer säkerhetsställa att det 

finns viss jämförbarhet i det insamlade intervjumaterialet. Genom att intervjua 

nämner Denscombe (2009) att det finns en osäkerhet på att den som blir inter-

vjuad svarar ärligt och inte försöker färga sina svar då de vill svara det som 

förväntas av oss som intervjuar. Men då vi beskrev studiens syfte att vi bara 

vill få fram pedagogers tankar och uppfattningar var det inget våra informan-

ter väntades göra. 
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Urval 

Urval av informanter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då 

vi kontaktade pedagoger i vår närmiljö. Åtta intervjuer planerades och genom-

fördes. Eftersom vi bor i två olika kommuner bestämde vi oss för att ses och 

göra alla intervjuer tillsammans. Vi valde att göra intervjuer på sex olika för-

skolor för att få ta del av flera olika pedagogers uppfattningar. Alla förskolor 

vi besökte låg i en stor kommun och var kommunala, två utav dem låg på 

landsbygden medan de andra sex mer centralt. Förskolorna varierade i storlek 

och hade från tre till fjorton avdelningar. 

 

Presentation av informanter 

Alla våra informanter är förskollärare med olika lång erfarenhet. Vi har valt att 

avkoda alla informanters riktiga namn. 

Anna, 18 års erfarenhet, arbetar på en förskola med fyra avdelningar. 

Eva, 26 års erfarenhet, arbetar på en förskola med sex avdelningar. 

Klara, 20 års erfarenhet, arbetar på en förskola med fyra avdelningar. 

Sara, 8 års erfarenhet, arbetar på en förskola med fyra avdelningar. 

Sven, 35 års erfarenhet, arbetar på en förskola med tre avdelningar. 

Yvonne, 42 års erfarenhet, arbetar på en förskola med fjorton avdelningar. 

Maria, 31 års erfarenhet, arbetar på en förskola med fjorton avdelningar.   

Annika, 20års erfarenhet, arbetar på en förskola med fyra avdelningar. 

 

Genomförande 

Kontakten med informanterna togs sedan genom mail och telefon för att be-

rätta avsikten med vår intervju och för att boka tid. Vi mailade vår intervju-

guide till varje informant i förväg för att de skulle få tid att läsa igenom frå-

gorna och få tillfälle att förbereda sig om så ville. Intervjuerna blev röstinspe-

lade efter godkännande från informanterna och genomfördes vid olika tider 

och platser som avtalats i förväg. Bryman (2011) skriver att man lätt kan missa 

viktig information om man väljer att anteckna under intervjun istället för att 

använda sig av rösinspelning. Genom röstinspelning får man lättare fram in-

formanternas svar genom deras egna ord när man senare transkriberar dem. 

Sex av åtta intervjuer gjordes enskild medan två intervjuer gjordes i par efter 

önskemål från informanterna. Alla intervjuer tog omkring en halvtimme. Efter 

intervjuerna valde vi att transkribera fyra intervjuer var för sig. Transkribe-

ringen underlättade sen för ett gemensamt analysarbete där vi sorterade och 

försökte hitta olika kategorier, likheter och olikheter. Bryman (2011) beskriver 

transkriberings metod som tidskrävande. 

 

Databearbetning och analys 

Strax efter intervjuernas genomförande transkriberades dem. När vi analyse-

rade utgick vi från Ahrne & Svenssons (2011) tre grundläggande arbetssätt för 
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att skapa analyser, att sortera, reducera och argumentera. Vi började med att 

sortera där vi undersökte, lyssnade och läste igenom varje intervju ett flertal 

gånger för att kunna dela upp och få ordning på materialet. Därefter började vi 

att reducera, där vi valde vad vi skulle ha med och vad vi inte ville ha med ur 

det insamlade materialet. Syftet med att reducerar materialet är för att skapa 

en god representation av materialet (Ahrne & Svensson, 2011). När vi argu-

menterade vårt material uttalar vi oss och ger vår tolkning av det. Ahrne & 

Svensson (2011) säger att kan man inte skapa ordning och skärpa på materialet 

kan man knappast tala om en kvalitativ studie, det går då heller inte säga nå-

got innehållsrikt och teoretiskt intressant om det fenomen man studerar om 

man inte både sorterar, reducerar och slutligen argumenterar sitt material. För 

att komma fram till de olika kategorierna som vi skriver i resultatet började vi 

med att skriva ut flera pappersexemplar av transkriberingarna. Vi läste tran-

skriberingarna flera gånger och vi började med att klippa ut stycken ur 

pappren och la i olika kategorihögar på bordet, men det blev lite rörigt så vi 

bytte sedan metod från klippning till markeringspennor. Vi använde flera 

markeringspennor i olika färger. Vi färglade det vi tyckte det pratades mest 

om och det som passade ihop i samma kategori med samma färg för att tydligt 

kunna se de kategorier som skapades. Vi anser att valet av denna metod var 

den mest passande för att få ut så mycket som möjligt ur transkriberingarna.  

 

Etiska överväganden 

Under vår studie följde vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Veten-

skapsrådet, 2002). Innan vi intervjuade gav vi informanterna informationen om 

deras rättigheter i att ställa upp i en intervju. 

·         Informationskravet - Informantens deltagande är frivilligt och deras 

medverkan kan när som helt avbrytas. 

·         Samtyckeskravet - Informanterna har rätt till att bara svara på de frågor 

de vill och behöver inte svara på allt. 

·         Konfidentialietskravet - Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt, 

personerna i studien kan då inte identifieras. 

·         Nyttjandekravet - Allt material som samlas in kommer endast användas 

till vår studie. 
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      Resultat  
 

Här nedan presenterar vi vår analys och tolkning av det empiriska material 

som vi fått in från intervjuerna Vi har valt att kategorisera innehållet i överru-

briker med tillhörande underrubriker.  

 

Fysisk miljö  

När intervjuerna analyserades så framkom det att inbjudande, inspirerande 

och utforskande var centrala begrepp som användes av flera pedagoger då de 

beskrev den fysiska miljö rent allmänt.  

Inbjudande 

Pedagogerna beskrev inbjudande fysisk miljö som ställen där barn hittar plat-

ser för olika aktiviteter. Barnen ska tydligt kunna se deras valmöjligheter om 

vad som kan göras. 

 

miljön ska vara inbjudande till att man ska kunna leka där 

(Eva)  

 

en inbjudande miljö är där barnen kan se att här kan jag leka, 

här kan jag jobba med lera (Maria) 

 

Vi tolkar dessa citat hur pedagoger uttrycker en inbjudande fysisk miljö, Bar-

nen beskrivs som att kunna ges inbjudningar till exempel lek eller annan akti-

vitet.   

 

Inspirerande 

Inspirerande fysisk miljö, enligt några pedagoger ska ge barnen inspiration av 

att vilja göra aktiviteter, Barnen ska få lek idéer med hjälp av inspiration av 

den fysiska miljön.           

 

barnen ska få en lek idé, bli inspirerade av det som finns runt 

omkring (Anna) 

 

det är ställen där barn kan leka, det finns saker att göra, att 

barnen blir inspirerande av miljön (Sara) 

 

Tolkningen vi gör är att den fysiska miljön ska erbjuda barnen att hitta olika 

områden att använda sig av. Barnen ska bli inspirerade av att hitta olika 

material som finns i miljön 
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Utforskande   

Vidare framhåller vissa av pedagogerna att den fysiska innemiljön ska vara 

utforskade. Med utforskade fysisk miljö menade pedagogerna, att den inte ska 

vara för mycket förbestämd. Barnen ska upptäcka saker med glädje. 

 

barnen ska inte bara göra sådant som vi pedagoger har be-

stämt utan försöka hitta mer på ett utforskande sätt (Anna)  

 

Miljön ska vara tydlig och inte för rörig, om den är för rörig 

blir det svårt att upptäcka (Anna) 

 

Citaten belyser att det ska finnas olika sätt att använda den fysiska miljön på 

ett utforskade sätt, barnen ska hitta olika aktiviteter själva. Den ska inte vara 

för rörig utan en viss tydlighet ska finnas menade en av pedagogerna. Dock 

kunde vi urskilja att det fanns skillnader mellan äldre och yngre barn när det 

handlade om utforskade. En pedagog beskrev att de äldre ska lätt kunna se det 

utforskade i den fysiska miljön medan hos de yngre barnen ska den utforskade 

miljön finnas i barnens nivå. 

 

för de äldre barnen ska det finnas, utforskande, även för de 

yngre ska det vara mycket utforskande i barnens nivå, så det 

finns att skruva och plocka (Annika) 

 

Vi tolkar det som att miljön ska utformad på ett utforskande sätt, barnen ska 

själva kunna hitta på olika aktiveter utan att behöva fråga någon pedagog om 

vad barnen själva ska göra. Däremot kunde vi se att det är svårt när det hand-

lar om 1-5 års avdelning. Då är det svårt att ha allt tillgängligt.   

 

Den fysiska miljöns utformning  

Föränderlig miljö  

Några av pedagogerna var överens om att den fysiska miljön inte ska vara fast 

utan den ska kunna utvecklas utifrån barngruppen och deras intresse. Med en 

föränderlig fysisk miljö vill pedagogerna att man lätt ska kunna göra föränd-

ringar och tillsätta nya saker som material och möbler. Det är av stor vikt att 

det finns möjligheter till förändring då det är viktigt att anpassa den fysiska 

miljön till den aktuella barngruppen. En pedagog belyser på hur man kan 

tänka när man förändrar miljön i ett rum utifrån barnen. Det är att man ska 

tänka i helhet för barnens lek. 

 

Vi har en barngrupp nu som leker mamma, pappa, barn. 

Dock kände vi att barnen inte fick helhet i leken. Så vi be-

stämde oss för att försöka förändra miljön utifrån leken (Eva) 
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Citatet belyser att barnen tydligt visade att de var intresserade av rolleken, 

Mamma, Pappa, Barn och att då pedagogerna tog tillvara på att göra en för-

ändring av den fysiska miljön utifrån barnens intressen. Pedagogen menar 

vidare på att det går att förändra ett stort rum som innan var fyllt med olika 

hörnor med olika syften utifrån barnen.  

 

När man förändrar en miljö så tänker vi i helhet, förut hade 

vi små hörnor med inriktning på bara den. Men nu har vi 

skapat helhet, i ett hörn finns den lilla köksdelen, i ett annat 

finns frisördel och i tredje en affär. Tanken är att barnen ska 

kunna få en helhet i leken, man kan gå runt fast i samma lek. 

(Eva)  

 

Citatet ovan beskriver hur pedagogen försökt utveckla leken med hjälp av för-

ändring av den fysiska miljön.  Rummet förändrades och utformades istället 

till ett stort rum som utvecklades och erbjöd helhet i leken. Alla hörnor var 

utformade så leken kunde gå runt. Barnen hade möjligheter i leken att både 

vara i ett kök, handla i en affär eller gå till frisören. Rummet förändrades och 

erbjöd då en helhet för leken Mamma, pappa, barn. 

 

Utformning av rum  

I analysen såg vi att två pedagoger om utformningen av rum. De menade på 

att när man utformar förskolans olika rum bör man tänka på vart man väljer 

att placerar olika möbler och material.  

 

vid stora rum är det viktigt hur man möblerar, vart ställer 

man soffan och vart ligger mattan (Eva) 

 

Två andra pedagoger menar på att en del rum som är stora behöver avgränsas. 

De menar på att om rummet har en stor yta kan rummet behövas delas av och 

det gör man lätt med hjälp av exempelvis en bokhylla. En pedagog i analysen 

menar på att tankarna om hur man utformar rummen inte bara ska vara hur 

man väljer att möblera möbler och material utan också att man tänker på vad 

användningen med rummet är. 

 

har ett rum en jättestor tom yta, det talar bara om att ”kom 

och spring” men sätter du en bänk för så gör du ett stopp för 

som markerar att här går man förbi (Annika) 

 

En annan pedagog påpekade att det kan hända att i vissa rum är det givet för 

vad som ska finnas. Det handlar då om rum där matsituationer äger rum. Det 

är bord och stolar som alltid måste finnas. I dessa fall tolkar vi det som att pe-

dagogerna känner att vissa rum blir låsta och att det då blir svårt att göra änd-

ringar av möbleringen i rummen.  
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Man blir låst av hur rummen måste användas, som till exem-

pel att vi måste äta i vissa rum och då blir det svårt att mö-

blera hur man vill. Matborden måste stå framme och tar upp 

större delar av rummet (Maria) 

 

Vi tolkar det som att vissa rum blir låsta och att det då blir svårt att ändra 

möbleringen i rummen. 

 

Däremot påpekade en annan pedagog att man kan göra annat vid matborden. 

Vid borden kan barnen göra andra saker än äta. Måla, klippa, klistra eller an-

nat pyssel användes vid matborden och finns även i anslutning till borden. 

Pedagogen har en tanke om hur man kan använda det obligatoriska som inte 

är flyttningsbart till något annat, exempelvis matborden. Pedagogen menar att 

man till exempel kan placera pennor och annat pyssel i anslutning så kommer 

det utnyttjas till andra ändamål än matsituationer.  

 

Matborden behöver inte vara i vägen utan kan användas till 

mycket annat, måla, klistra eller annat pyssel. Pysslet ska fin-

nas i närheten vid borden (Anna)    

 

Vi tolkar det som att man inte behöver låsa upp sig på de möbler som är i fasta 

miljöer, utan man kan tänka om för att använda ytorna ändå.  

Rum i anslutning till varandra  

I analysen visade det att man bör tänka på vilka rum man har i anslutning till 

varandra. Framförallt uttryckte två pedagoger att man ska ha i tanke om vilka 

rum som ligger i anslutning till varandra när man planerar utformningen. Vi 

tolkar det som att pedagogen menar att man ska tänka på hur rummen ligger i 

anslutning till varandra då de kan påverkas av varandras olika aktiviteter. Om 

det ligger ett rum som anses som ett lugn och ro rum ska man undvika att ha 

ett aktivt rum bredvid. 

 

vill vi ha ett lugnt rum så kan vi inte ha ett rörelse rum bred-

vid (Annika) 

 

Citatet från Annika påvisar att tankar om hur rummen ligger i anslutning till 

varandra påverkas beroende på vad rummen används till.   

 

Utformningen i barnperspektiv  

Tillgänglighet av material  

Pedagogerna i analysen framförde att materialet ska vara tillgängligt för bar-

nen. Att den fysiska miljön bör utformas så att materialet placeras tillgängligt 

för barnen i den aktuella åldern. 
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Material ska finnas tillgängligt så barnen kan hämta det 

själva och även ställa tillbaks det (Klara) 

 

Man kan ha genomskinliga lådor så barnen ser vad som 

finns, och när barnen vill ha det så plockar man fram det 

(Sven) 

 

Citatet från Klara visar att material ska finnas tillgängligt för barnen medan 

citatet från Sven visar att materialet som inte är tillgängligt för barnen istället 

kan ligga i genomskinliga lådor så barnen kan se vad som finns men att en 

pedagog finns till hjälp när barnen önskar använda materialet.  

 

Avskildhet och lugn och ro 

Det framkom att fyra pedagoger uttryckte vikten av att det ska finnas möjlig-

het för barnen att välja avskildhet och lugn och ro. Förekommer det mycket 

livliga aktiviteter ska barnen få chans att kunna ta avstånd från aktiviteten me-

nar pedagogerna.   

 

Jag tycker att det ska finnas tillfällen att få gå undan till lugn 

och ro. Många barn är här under långa dagar då måste det 

finnas plats för avskildhet (Klara)   

 

 ibland är det mycket livligt i barngruppen och då måste de 

barnen som önskar få chans till lugn och ro (Anna) 

 

hur lokalen ser ut och sen utifrån det får man planera hur 

man tänker sig möbleringen för att skapa avskildhet för bar-

nen (Sara) 

 

Vi tolkar ovanstående citat som att pedagogerna tycker att det bör finnas möj-

lighet och utrymme för barnen att gå undan vid behov. Då barnen tillbringar 

en så stor del av dagen på förskolan bör det finnas en chans att välja avskildhet 

och lugn och ro. 

 

Trygghet och ålder  

En aspekt som framkom i analysen var att barngruppens ålder spelade roll för 

tryggheten, beroende på hur de är uppdelade på avdelningarna.  En pedagog 

beskrev att de äldre barnen kan bli begränsande av yngre barn då en del 

material är undanplockade av en trygghetsrisk. 

 

När det gäller ålder. Det går inte riktigt att hålla allt material 

framme av en trygghetsrisk. Har man barn som stoppar saker 

i munnen så kan man inte ha allt framme (Anna)  
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Pedagogen belyser här att tryggheten för mindre barn är viktig. En annan pe-

dagog visar på att tryggheten för mindre barn är viktigast när det handlar om 

mindre barn. 

 

Är barnen äldre ska det finnas material för dem att nå. Men 

det finns ofta småmaterial såsom pärlor som man inte kan ha 

framme för små barn (Maria) 

 

Tolkningen blir att säkerheten är viktigare för mindre barn som alltid bör sät-

tas först.  

Miljöer för lärande  

En pedagog belyser om hur man kan använda olika materiel i alla fysiska mil-

jöer för lärande, det kan handla om olika material för lärandet exempelvis ma-

tematikmaterial. 

vi har inga direkta fasta miljöer för olika lärande, utan vi för-

söker att barnen ska kunna använda olika material vid olika 

tillfällen (Eva)  

Eva beskriver att hon tycker att det är viktigt att det ska finnas varierat materi-

al i olika rum. Barnen ska få tillgång att använda sig av till exempel matema-

tikmaterial i alla rum och aktiviteter. 

som till exempel matematik material, det ska inte bara an-

vändas vid matematikstunder. Utan barnen ska kunna an-

vända det när de vill och i olika rum (Eva) 

 

Vi tolkar det som att material ska finns tillgängligt i alla fysiska rum för ett 

lärande. Det ska inte finnas några direkta uppdelningar när det till exempel 

handlar om matematikmaterial. Det är ett sätt av pedagogerna att ta till vara 

på allt lärande material då man har det placerat det tillgängligt och åtkomligt i 

alla rum och tillfällen. 

 
Pedagogers roll av utformning 

Fysisk miljö som öppen  

En önskan som fanns hos en pedagoger var att pedagogerna ville ha mer 

öppna lokaler. Mer dörrar med fönster i för att lättare kunna ha uppsyn över 

barngruppen utan att man stör barnen. 

 

Jag vill ha mer öppet eller mer dörrar med fönster i så man 

kan titta in utan att barnen blir störda (Klara) 

 

Men pedagogen såg ändå något positivt med att inte ha den uppsyn som man 

önskar då barnen lär sig att ta mer eget ansvar utan pedagogens uppsyn. 
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barnen får å andra sidan mer ansvar (Klara) 

 

Tolkningen av detta sker utifrån att pedagogen inte är nöjd med hur lokalen 

ser ut, men samtidigt ser hon ändå en positiv sida att barnen får ta mer ansvar. 

 

Möjligheter 

Pedagogers förhållningssätt  

Det framkom att det fanns många möjligheter men utifrån förskolans förut-

sättningar. De flesta pedagogerna uttryckte att det fanns stora möjligheter uti-

från det man redan har och hur man återanvänder det inom verksamheten. 

Återvinnings material sågs som en tillgång   

 

Som när vi använder gamla mjölkpaket och toalettrullar så 

kan vi bygga med det i ett helt rum. Vi har även gjort en miljö 

som man kan ha småfigurer i på ett bord. Detta gjorde vi en 

förmiddag, vi använde oss av limpistol, stenar och grenar. Så 

fick vi en lekmiljö som barnen hade sett i en leksakskatalog, 

det handlar om att vi pedagoger tänker till om möjligheterna 

som finns omkring oss (Klara) 

 

Citatet visar på vikten att ha ett tillåtande förhållningssätt till möjligheterna 

som att våga ta in material som egentligen inte är självklara inomhus i verk-

samheten så som stenar, grenar med mera.  Man måste tänkta mer på hur man 

kan göra det annorlunda av det material man redan har eller hur lokalerna är 

utformade. Det framkom från en pedagog som belyser om hur man bör tänka 

om hur man istället skulle kunna göra rum i rummen med det befintliga och 

det material som redan finns. Vidare belyser en annan pedagog att, pedago-

gers och barns tankar kan skilja sig.   

 

Vi tycker att vi har en fattig miljö, en ganska tråkig miljö. 

Men vänder man på det så tycker våra barn inte att den är 

tråkig. De leker, hittar på saker. Så jag tror att det är vårt för-

hållningssätt och våra tankar (Sven) 

   

Här belyser pedagogen att det viktiga inte är vad pedagogerna tycker utan det 

är vad barnen anser om den fysiska miljön som bör ses som det centra istället 

för pedagogen.  

 

Pedagogers fantasi  

Analysen visade på att flera pedagoger pratade om att möjligheterna till viss 

del sitter i fantasin. Det handlar om att tänka annorlunda, tänka i flera steg om 

vad som faktiskt är möjligt att våga använda sin fantasi när det gäller utform-

ningen av den fysiska miljön.    
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Man kan göra mycket av ingenting så att säga. Det är ju näst-

an bara fantasin som sätter stopp/ gränserna (Annika) 

 

Det behöver ju inte vara dyrt, vissa saker har vi inte och då 

får vi använda oss av andra saker. Det är upp till oss att an-

vända vår fantasi (Sara) 

 

Tolkningen är att pedagoger ser att det mesta är möjligt, att möjligheterna är 

stora till att göra mycket bara man använder fantasin. Att använda material 

som redan finns. Att tänka flera gånger om vad som faktiskt möjligt, hur man 

kan återanvända material som har ett annat syfte från början.      

 

Begränsningar  

Förhållningsätt 

Det framkom i analysen att pedagogers förhållningssätt kan vara en begräns-

ning. En pedagog menar att man ofta som pedagog gör mer begränsningar än 

nödvändigt. 

 

däremot tror jag att vi gör mycket mer begränsningar än vad 

vi borde göra (Anna) 

 

Citatet belyser att pedagoger kan göra mer begränsningar än behövligt då de 

inte alltid ser de möjligheter som finns.  

 

Ekonomi  

När pedagogerna pratade om begränsningarna framkom det av flera pedago-

ger att en begränsning var förskolans ekonomi. 

 

Begränsningar är pengar och ekonomin. Tyvärr, man kan ha 

hur mycket idéer som helst (Annika) 

 

ibland kommer vi på saker vi vill göra men då behöver vi 

köpa in nytt, och då kanske det inte går för det inte finns 

pengar till det. Då får vi göra något annat istället (Eva)  

 

Citaten belyser att ekonomin kan sätta stopp för idéer som pedagogerna har. 

Pedagogerna menar på att det kan vara svårt att kunna ändra och tillföra något 

nytt i den fysiska miljön då man inte har ekonomi för det. Vi tolkar det som att 

det inte är nödvändigt att få nytt material eller att behöva använda en viss spe-

ciell utrustning utan att det kan fungerar bra med det som redan finns, men 

fanns en önskan om att få köpa nytt. 
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Ekonomin givetvis. Det fungerar väl med det vi har. Sen ska 

man inte tänka allt behöver vara nytt och perfekt med. Men 

ibland önskar vi att fick köpa in lite nytt (Klara) 

 

Tolkningen belyser att önskan finns om bättre ekonomi, men att man istället 

får försöka se något bra ur det och att allt inte alltid behöver vara nytt.  
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      Diskussion 
I detta kapitel börjar vi med att diskutera vår metod. Vi avslutar med att disku-

tera vår resultatdiskussion utifrån vårt syfte och frågeställning samt koppla till 

litteratur och forskning som beskrivs i bakgrunden. Resultatdiskussion är in-

delat i olika avsnitt; Den fysiska miljöns utformning, för vem?, fysisk miljö, 

många möjligheter?, föränderlig miljö, rum i anslutning till varandra, tillgäng-

lighet för barn, variation för lärande, och sist förskolans ekonomi, en begräs-

ning eller inte? 

 

Metoddiskussion 

Vårt urval av informanter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011) och gick smidigt då vi fick tag på åtta förskollärare som var intresserade 

av att delta i vår studie på de förskolor vi önskat. Men då antalet intervjuer var 

begränsade kan det ha påverkat graden av vår studies tillförlitlighet, men syf-

tet med vår studie var att undersöka vilka uppfattningar det fanns hos en spe-

cifik grupp pedagoger, inte att fastställa en generell uppfattning bland landets 

pedagoger, så vi ser inte att det skulle försämra trovärdigheten bland våra in-

tervjuer. Vi har inte gjort många intervjuer innan och ser oss inte som några 

erfarna intervjuare men vi tycker att intervjuerna lyckades och vi stötte inte på 

några problem. Det fanns dock en tanke hos oss innan intervjuerna gjordes att 

pedagogerna kan ha haft en uppfattning om vad vi ville höra och att de däref-

ter velat förbättra sina svar. Denscombe (2009) ger en förklaring på det att det 

finns en risk att svaren på intervjufrågorna kan blir färgade av den som inter-

vjuar, att informanterna då svarar det som förväntas. Han menar att detta ofta 

kan bero på att den som intervjuar kan ses som mycket kunnig och påläst på 

ämnet. Vi tycker trots alla dessa aspekter att vi har lyckat få fram pedagoger-

nas uppfattningar och tankar kring vårt ämne och vi anser inte att pedagoger-

na har försökt att förbättra sina svar. Men vi var tydliga med att meddela pe-

dagogerna att vi inte var ute efter att få några rätta svar utan att vår studie 

handlade om att få fram pedagogernas tankar och uppfattningar. Under inter-

vjuerna valde vi att använda oss av röstinspelning och det ser vi som ett smart 

val då Bryman (2011) skriver att man lätt kan missa viktig information om man 

istället väljer att anteckna. Valet gjorde att vi kunde lättare fokusera på inter-

vjun och pedagogerna istället för att hinna med att anteckna. Genom valet av 

röstinspelning blev det tydligare att förstå informanternas svar när man hörde 

deras egna ord mot vad det hade vart med våra anteckningar. När vi sen 

gjorde transkriberingen var det mycket tidskrävande och krävde fokus men 

valet att transkribera alla intervjuer ser vi som ett självklart val då transkribe-

ringen underlättade för ett gemensamt analysarbete där vi sorterade och för-

sökte hitta olika kategorier. 
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Resultatdiskussion 

 

Den fysiska miljöns utformning, för vem?  

Det vi såg i analysen var att pedagoger såg den fysiska miljön viktigaste 

tyngdpunkter som inbjudande, inspirerande och utforskande. Som Läroplanen 

för förskolan LpFö 98 (utbildningsdepartementet, 2010) riktlinjer beskriver om 

den fysiska miljöns utformning. Dessa argument stöds av Granbom (2011) som 

beskriver just dessa som viktigaste aspekterna för utformningen av den fysiska 

miljön. Eriksson (2014) beskriver att det kan finns motsättningar om vad peda-

goger vill mot vad som egentligen är genomförbart. Pedagogerna menade 

även på att den fysiska miljön ska utformas utifrån barns intresse och behov, 

det är viktigt att se vad barnen är intresserade av. Pedagogerna uttryckte vi-

dare, att det kan vara en nyckel till att få en fungerande miljö. För att det ska 

vara möjligt krävs det att alla barnen har samma intresse och behov. (Nordin-

Hultman, 2005). Eriksson (2014) motsätter sig detta, hon menar på att utforma 

en fysisk miljö för alla, leder oftast till att det är några barns intresse eller be-

hov som inte tillfredsställs. Detta betyder att när man utformar den fysiska 

miljön så ställs ett barns intresse och behov mot ett annat barns intresse och 

behov. I slutändan är det pedagogerna som avgör för vem/vilka intresse och 

behov som tillgodoses (Eriksson, 2014). 

 

Vi såg att pedagoger hade en önskan om öppna miljöer, för att lättare kunna 

ha överblick över barngruppen. Det gör det lättare för pedagoger när det är 

stora barngrupper, men motsägelsen med stora öppna fysiska miljöer är att det 

kan skapas hinder för barngruppen. Sandberg och Vourinen (2008) beskriver 

att en del barn behöver lugn och ro och även avskildhet, både från barn och 

pedagoger. Med stora öppna miljöer minskar möjligheterna till det. Det har 

även visat sig att mindre utrymmen för barnen ger stora möjligheter för sam-

spel (Eriksson-Bergström, 2013). Pedagogerna uttryckte även att man ska 

kunna erbjuda barnen både livliga aktiviteter men även avskildhet och lugn 

och ro om så önskas. Barnen anses få chans till att välja om de vill ha avskild-

het eller inte. Detta beroende på hur utformningen sker. Det gäller då för pe-

dagogerna att hitta ett sätt att utforma den fysiska miljön så man skapar chans 

till ensamhet och avskildhet och plats för livliga lekar. Sandberg & Vuorinen 

(2008) menar att med fördel i utformandet av den fysiska miljön, så pedagoger 

skapar avgränsande utrymmen och smårum där barnen kan få avskildhet och 

lugn & ro. 
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Fysisk miljö, många möjligheter?  

Pedagogerna belyste att genom att man lyssnar och ser till barnens intresse kan 

man lättare skapa och utforma en fysisk miljö som är lärande, stimulerande 

och utvecklande samtidigt som barnen tycker om att vistas i den. Granbom 

(2011) visar på att man ska se barnens intresse som centralt för att intresset sen 

ska få stimulans i den fysiska miljön. Kan pedagogerna tillgodose barnen i den 

fysiska miljön så skapas många möjligheter (Granbom, 2011). 

 

Föränderlig miljö 

Pedagogerna beskrev att den fysiska miljön ska utformas så den är föränderlig, 

som forskning även påvisar (Eriksson- Bergström, 2013; Granbom, 2011; Nord-

in-Hultman, 2005). Pedagogerna reflekterade över att det finnas möjlighet att 

möblera om, flytta om saker eller tillföra nya saker. Leken ansågs som bety-

delse full, och var pedagogerna lyhörda på barnen fanns det möjlighet att ut-

veckla leken genom att förändra miljön. 

 

Rum i anslutning till varandra  

En viktig del som några av pedagoger uttryckte var tanken om hur rummen 

ligger i anslutning till varandra, vad ska ligga bredvid. Att ha ett lugn och ro 

rum bredvid varandra ansågs inte bra, då det stör varandra. Granbom (2005) 

belyser att detta kan vara oundvikligt beroende på hur många rum förskolan 

har tillgång till.   

 

Tillgänglighet för barn  

Vi såg i pedagogernas uppfattning att materialet ansågs utformas så att det var 

tillgängligt för barn. Det vill säga att barnen själva kan ta fram material utan 

att pedagoger behöver hjälpa till. Granbom (2011) tar upp att den fysiska mil-

jön ska utformas så att barnen själva kan hämta det material de önskar.  

Däremot såg vi att pedagoger såg hinder med detta, fanns det mindre barn på 

avdelning så fanns risken att de små stoppar små saker i munnen. Detta kan 

leda till att allt material inte kan vara tillgängligt. Vidare beskriver Nordin-

Hulman (2005) att det finnas uppdelningar av materialet av pedagoger för 

barn. Material som ansågs som “smutsigt” såsom kladdigt som till exempel 

vattenfärger med mera fanns inte tillgängligt för barnen.   

  

Variation för lärande 

En annan aspekt som pedagogerna framförde var att det finnas så mycket va-

rierat material utifrån olika lärande i olika rum, dels för att alla barn är olika. 

Och även dels för att lärandet blir bättre när barnen får chans att använda så 
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mycket lärande material som möjligt i olika rum. Nordin-Hultman (2005) bely-

ser också vikten av varierat material för barns olikheter i lärandet.  

 

Förskolans ekonomi, en begräsning eller inte?  

Förskolans ekonomi kunde ses som begränsning, då pedagogerna ansåg att det 

inte fanns mycket pengar. Pedagogerna utryckte att det kunde vara svårt att 

tillföra nytt eller göra stora förändringar. Fokusen, uttryckte dock pedagogerna 

att det inte behöver ligga på ekonomin. Det kan vara lätt att ”skylla” på eko-

nomin att man inte kan göra vissa saker. Pedagogerna poängterar att det mesta 

faktiskt är möjligt bara man använder sin fantasi, och att tänka i flera led. Att 

möjliggöra med det som redan finns. Begränsningar behöver inte sitta i eko-

nomin utan kan sitta i pedagogernas förhållningsätt. Caiman (2015) beskriver 

att barn och pedagoger kan ta vara på det som redan finns på ett utforskande 

sätt tillsammans och använda sig av det. Då ställs frågan om allt behöver vara 

nytt och om pedagogers förhållningsätt finns.  En pedagog belyser att pedago-

gerna kan se den fysiska miljön som gammal och tråkig, fast vänder man på 

det så tycker inte barnen så utan barnen ser möjligheter i den. Elm Fristorp och 

Lindstand (2012) beskriver att barn kan hitta andra användningsområden för 

material än vad det är tänkt för.   

 

Avslutande diskussion  

Denna studie har varit väldigt intressant, vi har fått många nya infallsvinklar 

på hur man kan se på den fysiska miljön utformningen. Det som vi har sett 

tydligast under vår studie är att det är svårt att utforma en fungerande miljö 

för alla barnen på förskolor. Vissa barn riskerar att hamna utanför.  

Även kan ekonomin spela en stor roll, men pedagogerna poängterar att det 

finns andra sätt. I slutändan är det faktiskt är arbetslaget som bestämmer hur 

den fysiska miljön ska se ut. Och då spelar pedagogernas förhållningsätt den 

största rollen, utifrån vad våra pedagoger har sagt.  

 

 

Vidare forskning  

Vi anser att det skulle vara intressant att forska vidare inom området, då skulle 

vi vilja se konkreta förslag på hur man faktiskt använder begreppen inspire-

rande, inbjudan och utforskande i den fysiska miljön. Att se exempel på hur det 

kan se ut i verkligheten. Nu har vi bara uppfattningar av pedagoger hur den 

fysiska miljön ska utformas.  

 

 

Tack! 

Vi vill tacka alla pedagoger som ställde upp i vår studie, även ett stort tack till 

vår handledare Ulrika Bergstrand på Mittuniversitet, tack för att du hjälpte oss 

att komma framåt!  Sist vill vi tacka varandra för gott samarbete. Tack!  
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BILAGA 1: – Missiv till intervjupersoner 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet i Härnösand som går sista termin på 

förskollärarprogrammet. Vi heter Cecilia Jägevall och Emma Jönsson. Vi ska 

nu börja skriva vårt examensarbete. Vi har tänkt att fördjupa oss inom försko-

lans innemiljö. Vi skulle därför gärna vilja göra några intervjuer med några 

pedagoger om deras tankar, uppfattningar och erfarenheter av förskolans fy-

siska innemiljö.  

 

Deltagande i vår intervju är frivillig och vi jobbar efter de fyra forskningsprin-

ciperna som är;  

 

 Informationskravet, vilket betyder att det är frivilligt att delta och de har rätt 

att lämna intervjun när de vill 

Samtyckeskravet vilket betyder att informanterna bara behöver svara på vad 

de vill och inte behöver svara på allt.  

Konfidentialietskravet; vilket betyder att alla uppgifter behandlas med konfi-

dentialitet så långt det går. 

Nyttjandekravet; vilket betyder att vi bara kommer att använda uppgifterna 

till vår studie. 

 

Vi har tänkt att spela in intervjuerna om tillstånd medges. Materialet kommer 

endast att bearbetas av oss. När vi är klara med examensarbetet och betyg har 

satts kommer vi att förstöra all material vi har fått in. Vi skickar med en inter-

vjuguide för att pedagogerna ska kunna hinna läsa i genom frågorna innan 

intervju tillfället. Intervjun kommer att ta ca 30-60 min. Intervjuerna är tänkta 

att genomföras under veckorna 15-16.  

Om ni är intresserade av att delta, hör gärna av er.  

 

Tack på förhand!  

 

Med vänlig hälsning, Cecilia & Emma 

 

Cecilia; e-mail; xxxx                                            mobil; xxxx 

Emma; e-mail; xxxx                                            mobil; xxxx 

 

 

 



  

 

 

 BILAGA 2: – Intervjufrågor  

Intervjuguide 

 
1.   Vad anser du är fungerande innemiljö, rent allmänt? 

2.   Vilka möjligheter finns det? 

3.   Vilka begränsningar finns det? 

4.   Finns det någon tanke om hur möblerna och material är placerade? 

 

 

 


