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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats var att undersöka, analysera och beskriva, om och i 

så fall hur, fem pedagoger i förskolan uppfattar att deras förhållningssätt 

gentemot barnen påverkas av den fysiska inom- och utomhusmiljön i 

förskolan. Tidigare forskning (Hansen Sandseter, 2009; Little & Sweller, 2015; 

Storli & Hansen Sandseter, 2015) har visat att oavsett vad den fysiska miljön 

erbjuder barnen så är det slutligen de vuxna i förskolan som styr vad som är 

tillåtet att göra och inte göra.  

Vi har genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 

fem olika pedagoger. 

Resultatet visade att pedagogerna är ovana att prata om hur den fysiska miljön 

i förskolan påverkar dem, men att den är viktig för hur de förhåller sig och 

främst hur närvarande och deltagande de är med barnen. I studien framkom 

också vad som anses viktigt i den fysiska miljön för att pedagogerna ska trivas, 

vilket de menar leder till att de kan genomföra ett bra pedagogiskt arbete med 

barnen.  Något som också framkom är att pedagogerna uppfattar sig vara mer 

reglerande på förskolegården i jämförelse med hur de upplever sitt 

förhållningssätt i inomhusmiljön. Däremot uppfattar pedagogerna att deras 

sinnen öppnas mer i en naturmiljö. 

Slutsasten blev att det är viktigt att pedagoger reflekterar över den fysiska 

miljöns betydelse för deras förhållningssätt gentemot barnen. Detta för att få 

en uppfattning om arbetet sker i enlighet med förskolans uppdrag och mål. 

 

 

Nyckelord: Pedagoger, fysisk miljö, utomhusmiljö, inomhusmiljö, makt, 

styrning. 
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 Inledning  
Mårdsjö Olsson (2010) beskriver hur förskolans personal styrs utifrån tre 

tydliga aspekter då de organiserar verksamheten. Dessa aspekter är struktur, 

tid och rum, de är relaterade till och integrerade med varandra (Mårdsjö 

Olsson, 2010). Författaren menar att förskolans struktur bland annat kan styras 

av rummen i förskolan. I förskolans läroplan (Skolverket, 2011) står det att 

förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som är utmanande samtidigt som 

den lockar till lek och aktivitet. Verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig 

för alla barn som deltar (Skolverket, 2011). En riktlinje i förskolans läroplan är 

att arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda barnen goda miljöer för 

utveckling, lek och lärande. Alla de normer och värden som anges i förskolans 

läroplan ska följas av de som arbetar inom verksamheten. Personalen ska 

arbeta i enlighet med förskolans uppdrag och mål (Skolverket, 2011). 

 

Personalen i förskolan ska alltså planera den fysiska miljön för att främja 

barnens lek, utveckling och lärande. Detta innebär att pedagoger måste 

reflektera kring vad inomhus- och utomhusmiljön ska erbjuda. Rummets 

inredning erbjuder oss hela tiden en rad möjligheter eller begränsningar 

(Skolverket, 2005). Gibson (1977) beskriver att miljön erbjuder olika 

“affordances”. Gibson beskriver att det bara finns en miljö, men att de som 

lever i miljön har obegränsat med möjligheter att leva i den på olika sätt. 

Änggård (2012) menar att begreppet “affordance” har visat sig fruktbart i 

studier av barns fysiska miljö. Änggård beskriver att begreppet fokuserar på 

samspelet mellan miljön och människan, och istället för att beskriva 

egenskaper hos miljön så fokuseras på hur miljön kan användas av människor, 

och vilka funktioner den har för människorna som vistas i den. de Jong (2010) 

menar att individen ingår i en social grupp och samspelar med andra i en 

social miljö, samtidigt pågår samspelet med den fysiska miljön på olika sätt. 

 

Pedagoger ska alltså planera och utforma vilka erbjudanden som ska finnas i 

den fysiska miljön i förskolan så att den skapar goda förutsättningar för 

barnens lek, utveckling och lärande. Det har dock i flera studier visat sig att 

oavsett vilka erbjudanden barnen finner i den fysiska miljön handlar det 

slutligen ofta om vad de vuxna i förskolan anser vara lämpligt eller inte 

(Hansen Sandseter, 2009; Little & Sweller, 2015; Storli & Hansen Sandseter, 

2015). Skolverket (2013) anger att många platser i förskolan för barnen har en 

inneboende ordning som är skapad av vuxna, och rummen är många gånger 

laddade med regler för vad barnen får göra och inte göra i dem.   

 

Enligt Eriksson- Bergström (2013) kan pedagoger vara begränsade av de rum 

som finns på förskolan, och de upptäcker olika handlingserbjudanden utifrån 

sina perspektiv i de fysiska strukturer som finns i verksamheten. Ekholm och 

Hedin (1993) beskriver att människor indirekt påverkas av miljön beroende på 

hur vi själva upplever den. Skolverket (2013) beskriver förskolans fysiska miljö 
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som en kvalitetsaspekt och som tidigare forskning (Hansen Sandseter, 2009; 

Little & Sweller, 2015; Storli & Hansen Sandseter, 2015) visar att det i 

slutändan ofta är pedagogerna som har stor inverkan på hur barn tillåts 

använda de fysiska miljöerna.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur fem pedagoger uppfattar 

att den fysiska inomhus- och utomhusmiljön i förskolan påverkar deras 

förhållningsätt gentemot barnen.   
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 Bakgrund 
I denna del kommer vi att presentera tidigare forskning som rör förskolans 

fysiska miljö, pedagogers restriktioner och förhållningssätt till barns lekar i 

relation till den fysiska miljön samt hur fysisk miljö samspelar med 

individerna inom den. Det som fokuseras på gällande den fysiska miljön är 

främst inomhus- respektive utomhusmiljö. 

 

Fysisk miljö och styrdokument 

Hur ser förskolans fysiska miljö ut, varför ser den ut som den gör och vad 

säger styrdokumenten? I förskolans läroplan står det att förskolan ska erbjuda 

barn en trygg miljö som utmanar och lockar dem till aktivitet och lek, och att 

den ska inspirera barn att utforska omvärlden (Skolverket, 

2011).  Verksamheten ska såväl utomhus som inomhus ge utrymme för 

barnens egna planer, deras kreativitet och fantasi i leken och för lärande. 

Utomhusvistelsen bör ge barnen möjlighet till lek och andra aktiviteter i både 

naturmiljöer och i planerade miljöer (Skolverket, 2011).  I förskolans läroplan 

kan man läsa att miljön ska vara innehållsrik, öppen och inbjudande, och de 

behov och intressen som barn ger uttryck för ska ligga till grund för 

utformning och planering av verksamheten (Skolverket, 2011).  

 
de Jong (2010) beskriver att förskolor utformas för att stödja fostran, lek och 

lärande, och vid planeringen av dessa byggnader utgår man ifrån analyser av 

läroplanen och pedagogiska program, men också utifrån rådande tankar kring 

hur lärande möjliggörs på bästa sätt. Enligt Wehner- Godée (2010) är 

organiserandet för lärande i allra högsta grad traditionsbundet vad gäller 

tiden, rummet och materialet. Förskolor ser relativt lika ut över hela landet, 

med liknande utbud av material, inredning och en strikt tidsindelning, menar 

Wehner- Godée. Johansson och Pramling Samuelsson (2009) beskriver att det 

har funnits en stark tradition i förskolan att skapa en hemlik miljö som 

fungerar som en brygga mellan hem och förskola. Miljön i svensk förskola är 

enligt författarna sval, lugn och stillsam, istället för att skapa utmaningar, idéer 

och lust till lek och aktivitet. Johansson och Pramling Samuelsson beskriver att 

miljön som pedagogerna skapar i förskolan kännetecknas av å ena sidan en 

helhet - en lekvärld, medan den å andra sidan kan vara öppen och 

stimulerande för lek och lärande. De menar att pedagogerna skapar en tydlig 

struktur i miljön som verkar som en inbjudan som öppnar för barns fantasi, 

kreativitet och kontroll, sådana aspekter är viktiga i såväl lärande som lek. 

 

I en studie gjord av Johansson och Pramling Samuelsson (2009) berättar en 

pedagog att ambitionen är att skapa miljöer för lek som utmanar barnen, och 

att miljön är till för att stödja barnen. I studien framgår också att det gäller att 

skapa kontinuitet och utmaningar i miljön, som till exempel innebär att 
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pedagoger arrangerar miljöer för lek som knyter an till ett speciellt 

temainnehåll. Nordin - Hultman (2005) har genomfört observationer i olika 

förskolor och beskriver att grundmönstret för hur lokalerna i svenska förskolor 

är disponerade är en indelning i ett antal olika rum. Aktivitetsområdena och 

rummen är avgränsade från varandra med hjälp av dörrar och väggar, och de 

är därmed svåröverblickbara eller svårtillgängliga. En sådan planlösning 

menar Nordin - Hultman (2005) uttrycker starka avgränsnings- och 

inrutningsprinciper som också får till följd att materialet för barnens 

verksamheter är starkt reglerat. 

 

Nordin - Hultman (2005) såg i sin studie att gränsen mellan inomhus och 

utomhus är påfallande starkt markerad i svenska förskolor jämfört med 

förskolor i England, och genom den schemalagda utevistelsen så kan inte 

barnen gå ut eller in på eget initiativ. 

 
Som vi nämnde i inledningen så har pedagoger en stor betydelse när det 

kommer till vad och hur barn kan använda de fysiska miljöerna. Vi kommer 

nedan att presentera vad tidigare forskning säger om pedagogers restriktioner 

och förhållningssätt till barnen i relation till den fysiska miljön, samt hur dessa 

restriktioner kan se ut. 

 

Pedagogers restriktioner och förhållningssätt till barnen i 
relation till den fysiska miljön. 

Flera studier pekar mot att den fysiska miljön ger barnen olika erbjudanden 

om vad den kan användas till och vad man kan göra i den, men att det 

slutligen ofta handlar om vad personal och vuxna anser vara lämpligt och inte 

(Hansen Sandseter, 2009; Little & Sweller, 2015; Storli & Hansen Sandseter, 

2015). Storli och Hansen Sandseters (2015) studier visar på att lekar som 

innefattar att låtsas slåss eller att jaga varandra är de lekar som är mest 

begränsade av förskollärare och att dessa lekar är betydligt mindre begränsade 

i utomhusmiljöer jämfört med inomhusmiljöer. Hansen Sandseters (2009) 

studie visar att både vanliga lekplatser och naturområden bjuder in barn till att 

leka riskfyllda lekar, men att personalen avgör i vilken utsträckning de kan 

leka dessa lekar. I studien visade det sig att det inte spelar någon roll vad 

miljön erbjuder barnen att använda den till eller att leka så länge inte 

personalen låter barnen ta del av erbjudandena. I studien visade sig dock 

ingen större skillnad i form av restriktioner från personalen i naturmiljöer och 

vanliga lekplatser för vad barnen får göra, utom de regler som skapats för att 

förebygga skador och olyckor (Hansen Sandseter, 2009).   

 
Regleringarna i de svenska förskolorna kan ses som starkt övervakande och 

disciplinerande, och det gör barnen beroende av vuxna för sina aktiviteter, och 

för tillgång till rummet, tiden och materialet (Nordin Hultman, 2005). 

På samma sätt menar Arnér och Tellgren (2006) att de vuxna besitter en viss 

makt då en stor del av föreskoleverksamheten handlar om att de vuxna anger 

tonen och styr barnen och deras lekar utifrån regler. Enligt Arnér och Tellgren 
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blir det tydligt att barnen har begränsat inflytande över vad de får göra i 

förskolan då de vuxna bestämmer när, var, hur och hur länge barnen får leka. 

Knutsdotter Olofsson (2007) hävdar att det maktförhållande som präglar 

samspelet mellan vuxna och barn inte går att komma ifrån, men hon menar att 

makten kan utövas på olika sätt. Detta styrks också av Hart (1992) i Klerfelt 

och Qvarsell (2012) som menar att det är svårt för vuxna att i ett jämlikt 

förhållande ingå i projekt med barn, och att vuxna ofta är dåliga på att bemöta 

barns egna initiativ och att ge gensvar. 

 
Vidare beskriver Knutsdotter Olofsson (2007) att ett vuxenperspektiv tydligt 

kommer till uttryck i förskolan genom planeringen och genomförandet av 

arbetet som ofta organiseras efter de vuxnas behov och preferenser. Hon 

menar att även om planeringen sker utifrån vad barn behöver så handlar det i 

slutändan ändå om de vuxnas föreställningar om barns behov. Vidare menar 

hon att det ofta planeras utifrån olika vanor och rutiner vars funktion 

personalen många gånger inte reflekterar över.  Ehn och Löfgren (1982) i Arner 

(2009) menar att förskolepersonal utan att tänka på det ofta upprätthåller 

outtalade föreställningar om hur dagarna på förskolan ska se ut, ett repetitivt 

tänkande och agerande tycks fortgå dag efter dag och personalen blir därmed 

också en form av kulturbärare. 

 

Ekholm och Hedin (1993) beskriver att det finns ett tydligt samspel mellan hur 

de vuxna beter sig gentemot barnen och hur barnen beter sig. Mead (Bråten, 

1989 i Arnér och Tellgren,2006) talar om en modellmakt som ofta förekommer 

inom förskolan. Mead menar att ett barns förhållande till de vuxna ofta 

kännetecknas av underordning i relation till de vuxnas perspektiv. Denna 

modellmakt sker då barnets perspektiv blir underordnat den vuxnes 

perspektiv eftersom den vuxnes perspektiv blir det dominerande i förhållande 

till barnperspektivet. Arnér och Tellgren har utifrån sina studier sett hur denna 

modellmakt kommer väl till pass då de menar att barnen tydligt visar hur de i 

de flesta fall tar för givet att det är den vuxne som ska bestämma, och att det 

därmed är de vuxna som har den naturliga makten och styr barnen. 

Emilsson (2008) menar att det finns en stark betoning på disciplinerade värden 

inom förskolan, han menar dock att den styrning som handlar om lydnad och 

anpassning enligt regler och rutiner har gått från mer auktoritära former till 

mer osynlig styrning, vilket gör det svårare att identifiera den maktutövning 

som pågår inom förskolan. Arnér (2009) lyfter att då barn tar egna initiativ till 

en för dem meningsfull handling så kan det utmana ordningen på förskolan, 

vilket medför att personalen säger nej till detta. Att tillåta barnens egna 

initiativ i förskolan och att ge dem mer utrymme till egna initiativ tycks enligt 

Arnér vara svårt för personalen i förskolan eftersom de inte vill riskera att det 

blir stökigt, kaotiskt eller oorganiserat. Hon menar dock att det är då 

förskolans personal vågar bryta mot traditioner och tillåter barnens initiativ 

som barnen får mer inflytande över situationen. 

 
Nordin - Hultman (2005) beskriver att alla pedagogiska verksamheter på något 

sätt är reglerade i tid och rum, och att det finns ett mönster för de vardagliga 
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aktiviteterna. Författaren menar att det finns ett mönster för hur lokaler och 

rum är disponerade och vilka aktiviteter som är avsedda för dessa. Nordin - 

Hultman beskriver att en aspekt av de vardagliga pedagogiska regleringarna 

är att de utgör en ordning, vilken bestämmer vart barnen ska befinna sig vid 

olika tidpunkter, och vilka aktivitetsmöjligheter och material de ska ha tillgång 

till. Regleringarna bestämmer inom vilka marginaler barnet kan söka sig till 

aktiviteter och material som är intressanta för dem (Nordin- Hultman, 2005). 

 

Strandell (1994) i Halldén (2007) menar att det fysiska rummet i förskolan är av 

dubbel karaktär, dels finns ett icke-differenterat utrymme som kan användas 

till många olika ändamål, exempelvis sandlådan. På dessa platser menar hon 

att barnen behöver förhandla kring hur platsen eller utrymmet ska användas. 

Barn kan omskapa miljöer till vad som behövs i lekarna när rum inte har på 

förhand bestämda funktioner (Gitz – Johansen, Kampann & Kirkeby, 2001 i 

Eriksson- Bergström, 2013). Strandell (1994) i Halldén (2007) beskriver att det 

finns delar av miljön som är mer definierad och som utan personalens aktiva 

styrande ändå med hjälp av material och utrustning inbjuder till vissa 

bestämda aktiviteter, exempelvis dockvrån. Genom de fördefinierade 

miljöerna kan personalen styra barnen på ett indirekt sätt. De är oftast 

utformade för att rymma ett visst antal deltagare och har inbyggda 

förväntningar kring vad som är möjligt att göra inom miljön, menar Strandell. 

 
Som vi redovisat ovan så har pedagoger en stor inverkan på vad barnen får 

göra i inom- och utomhusmiljöerna i förskolan. Eftersom vi funnit det svårt att 

finna tidigare forskning kring hur den fysiska miljön samspelar med 

pedagogerna i förskolan så kommer vi nedan att presentera vad tidigare 

forskning visat gällande den fysiska miljöns påverkan på både barn och vuxna 

i förskolan. Vi redogör också för om det skiljer sig beroende på om man 

befinner sig inomhus eller utomhus. 

 

Spelar det någon roll vilken miljö man befinner sig i? 

Tidigare forskning utförd i olika länder talar både för och emot det hypotesen 

att miljön på olika sätt påverkar vad barn leker (Hansen Sandseter , 2009; 

Hirose, Koda & Minami, 2012; Little & Sweller, 2015; Storli & Hagen, 2010; 

Storli & Hansen Sandseter, 2015). Mycket forskning visar dock på det först 

nämnda, att den fysiska miljön påverkar vad barn leker och deras fysiska 

aktivitet. Utomhusmiljöer har visat sig bjuda in till en högre grad av fysisk 

aktivitet och riskfyllda lekar än inomhusmiljön (Hansen Sandseter, 2009; Little 

& Sweller, 2015). Hansen Sandseter (2009) har gjort en studie som visar att 

både vanliga lekplatser och naturområden bjuder in barn till att leka riskfyllda 

lekar. Little och Sweller (2015) upptäckte i sin studie genomförd på olika 

förskolor i Australien att utomhusmiljön erbjuder barn att leka riskfyllda och 

fysiskt aktiva lekar. 

 
Att miljön påverkar barns lekar visar sig också i en studie gjord av Hirose, 

Koda och Minami (2012). För varje åldersgrupp de genomförde sin studie på 
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kunde de se en skillnad om barnen lekte utomhus eller inomhus. Treåringarna 

visade sig använda material på olika sätt beroende på om de var utomhus eller 

inomhus, och femåringarna skiftade roller beroende på miljön (Hirose, Koda & 

Minami). Vidare visar studien att barn samspelade mer med miljön när de 

befann sig utomhus. Barns lekar och aktiviteter får mer äventyrliga 

dimensioner och barn tillåts vara mer rörliga och livliga utomhus än inomhus 

(Mårtensson, 2013; Ängård, 2014). Änggård (2014) beskriver att materialen 

utomhus i naturmiljö inte är lika styrande, det innebär mer frihet för barn att 

vistas utomhus då de inte behöver städa efter sig på samma sätt som de 

behöver inomhus. Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) lyfter att utevistelse skapar 

ett intresse för att utforska på grund av alla smaker, dofter, synitryck och 

känselintryck. Författarna menar också att stressen minskar utomhus eftersom 

det där uppstår färre konflikter än vad det gör inomhus. Änggård beskriver att 

vuxna och barn i naturmiljöer kan känna frihet och gemenskap, hon har 

genom intervjuer visat att naturmiljön erbjuder stunder av gemenskap där 

delade naturupplevelser är en viktig del enligt pedagogerna. I intervjuerna 

framkommer också att pedagogerna själva mår bra när de vistas utomhus, och 

att stressen minskar. Det finns gott om utrymme och material i naturmiljöer, 

och man slipper begränsningen av fyra väggar (Änggård, 2014). I en studie 

gjord av Dahlgren och Szczepanski (2011) visade det sig finnas ett behov av 

närhet till naturmark utifrån ett undervisningsperspektiv. 

 
Mycket forskning visar alltså att barnens lekar ser olika ut beroende på om de 

befinner sig inomhus eller utomhus. Forskningen visar dock inget entydigt 

resultat vad gäller miljöns påverkan på barns lekar och aktivitet (Hansen 

Sandseter , 2009; Hirose, Koda & Minami, 2012; Little & Sweller, 2015; Storli & 

Hagen, 2010; Storli & Hansen Sandseter, 2015). Storli och Hagen (2010) såg 

tillexempel ingen större skillnad i fysisk aktivitet och lek i sin studie mellan en 

traditionell lekplatsmiljö och naturmiljö, barnens aktiviteter var likartade 

relativt oberoende av den fysiska miljön. Även Hirose, Koda och Minami 

(2012) såg i sina studier att inte alla barns lekar påverkades beroende på om de 

befann sig utomhus eller inomhus. 
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 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och beskriva om och i så 

fall hur,  5 pedagoger i förskolan uppfattar att deras förhållningssätt gentemot 

barnen påverkas av den fysiska inom- och utomhusmiljön. 

 

Frågeställningar: 

- Om och hur upplever pedagogerna att deras förhållningssätt gentemot 

barnen påverkas av den fysiska miljön inomhus? 

 

- Om och hur upplever pedagogerna att deras förhållningssätt gentemot 

barnen påverkas av den fysiska miljön utomhus? 
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 Metod 
I denna del beskriver vi vilken forskningsmetod vi valt. Hur vi gått tillväga vid 

insamlingen av empiri och vid analys. Vi presenterar också hur vi förhållit oss 

till etiska överväganden enligt forskningspraxis samt diskuterar studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

Kvalitativ metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för denna studie. Syftet med 

denna studie var att undersöka om och hur fem pedagoger uppfattar att deras 

förhållningssätt gentemot barnen påverkas av den fysiska miljön (inomhus och 

utomhus) i förskolan. De frågor vi ställde oss var hur pedagoger uppfattar att 

deras förhållningssätt gentemot barnen påverkas av den fysiska miljön 

inomhus samt utomhus i förskolan. Ahrne och Svensson (2011) använder sig 

av begreppet kvalitativa metoder som övergripande för alla typer av metoder 

som bygger på observationer, intervjuer eller analys av texter som inte direkt 

är utformade för att analyseras kvantitativt. Bryman (2002) beskriver att man 

genom kvalitativa metoder fokuserar på uppfattning och förståelse för 

insamlad data. Då denna studie fokuserar på om och hur fem pedagoger 

uppfattar att deras förhållningssätt gentemot barnen påverkas av den fysiska 

inomhus och utomhusmiljön i förskolan ansåg vi att den kvalitativa metoden 

är den mest lämpade för att uppnå vårt syfte.   
 

För att få möjlighet att komma så nära informanternas egna uppfattningar som 

möjligt valde vi att utföra kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman (2002) är det i 

kvalitativa intervjuer intressant vad intervjupersonen säger, och hur personen 

säger det. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att en rad olika begrepp 

cirkulerar när man talar om kvalitativa intervjuer. De beskriver att man kan 

göra på flera olika sätt. Antalet fasta frågeformuleringar kan variera, likaså i 

vilken utsträckning man vill använda sig av öppna frågor som komplettering 

(Ahrne och Svensson, 2011). De menar också att man kan välja vilken ordning 

man ska ställa frågorna i. Stukát (2011) beskriver kvalitativa intervjuer som 

mer ostrukturerade intervjuer som går ut på att intervjuaren är klar över det 

ämnesområde som ska täckas in men att frågorna ställs i den ordning som 

intervjusituationen inbjuder till. Frågorna kan därför skrivas i form av en 

checklista eller frågeguide som har en uppsättning av teman eller ämnen 

menar han. Ett visst antal huvudfrågor bör ställas till alla intervjupersoner. 

Stukát beskriver att dessa frågor kan ställas på det sätt som anses vara lättast 

att förstå för intervjupersonen och som kan följas upp på ett mer 

individualiserat sätt i form av följdfrågor. Enligt Stukát får den som frågar och 

den som intervjuas på detta sätt ett bra samspel samtidigt som informationen 

blir så fyllig som möjligt. Dessa benämns som semistrukturerade- eller 

halvstrukturerade intervjuer (Stukát, 2011).  
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Vi valde att skriva en frågeguide med de olika huvudfrågor som vi ville täcka 

in, eftersom vi ville att intervjun skulle flyta på som ett samtal i den 

ordningsföljd som naturligt uppstod. Därför blev det också enklare att ställa de 

följdfrågor som hjälpte oss att nå så nära pedagogernas egna tankar och 

uppfattningar som möjligt. Enligt Stukát används följdfrågor för att få mer 

utvecklade och fördjupade svar. Vi ville med hjälp av kvalitativa intervjuer få 

så genomförliga svar som möjligt. Om vi  valt att skicka ut en enkät till flertalet 

pedagoger hade sannolikt svaren blivit fler, men förmodligen mer ytliga och 

styrda av våra frågeställningar. För att i så stor utsträckning som möjligt 

undvika att styra våra intervjuer valde vi frågeguiden, som innebar att vi inte 

ställde riktade frågor. Frågeställningarna var tänkt att fungera som underlag   

till de områdena vi ville beröra . För att täcka dessa kategorier ställde vi öppna 

frågor och försökte anpassa dem efter den person vi intervjuade vid varje 

enskilt tillfälle. 

Urval 
I kvalitativa studier förklarar Stukát att det är en variation av uppfattningar 

som eftertraktas snarare än ett antal likartade fall.  Det som eftersöks är då 

vilka kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar det finns, och inte vilka 

som har de olika uppfattningarna eller hur många de är (Stukát, 2011). Enligt 

Stúkat är den kvalitativa analysen av halvstrukturerade eller semitrukturerade 

intervjuer ett mycket mödosamt arbete. Han lyfter att jämförelser av 

intervjuerna och genomläsningen och transkriberingen av materialet är mycket 

tidskrävande. Vidare beskriver han att denna djupare granskning tar lång tid 

och att det därför är svårt att ange ett antal personer som bör delta. Uppsatsens 

omfattning bör sättas i relation till den uppskattade arbetsinsatsen vad gäller 

intervjutid, transkribering och analys. Vår tanke var att intervjua sex 

pedagoger inom fem olika verksamheter. Då en av informanterna av 

personliga skäl föll bort består vår undersökning av intervjuer med fem 

pedagoger på fyra olika förskolor. 

 

Genomförande 

Vi valde intervjupersoner genom att göra ett bekvämlighetsurval, vilket 

betyder att personerna är tillgängliga och även villiga att delta i studien 

(Bryman, 2002). Vi tog via telefon kontakt med några för oss sedan tidigare 

kända pedagoger som fick förfrågan om att ställa upp på intervjuer. Alla de 

tillfrågade var intresserade av att delta och vi bestämde med informanterna att 

intervjuerna skulle äga rum i slutet av Oktober eller början av November 

månad då analys och tolkning av materialet skulle vara klart i December 

månad. Vi informerade de tillfrågade om vad studien handlade om och att det 

var deras egna uppfattningar vi var ute efter. Vi berättade också att vi, om det 

var okej för informanten ville närvara båda två vid intervjuerna. Detta 

samtyckte samtliga deltagare till. 

 

Val av miljö för intervjuerna menar Stukát (2011) ska kännas ohotad, trygg och 

lugn för intervjupersonerna och en uppsökt intervju sker oftast i form av 
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fältintervjuer där man träffar den intervjuade på hemmaplan eller på 

arbetsplatsen utifrån vad den intervjuade väljer. Vi lät informanterna välja på 

vilken plats intervjun skulle ske. Två av informanterna valde att ses i hemmet, 

och de tre andra valde arbetsplatsen. En utmaning i att låta informanterna 

välja tid och plats för intervjun tänkte vi var att det finns bakgrundljud och 

dylikt vi inte kan styra över och som kan både distrahera och göra att samtalet 

inte flyter på. Vi tänkte dock att informanternas känsla av trygghet och lugn 

var av största vikt då vi ville ha så avslappnade och fördjupade intervjuer som 

möjligt. Detta tänkte vi skulle medföra att informanterna blev så bekväma som 

möjligt med situationen och därmed kunna lämna så beskrivande och utförliga 

svar som möjligt. 

 

Vår tanke var att i den mån det gick genomföra intervjuerna tillsammans. 

Stukát (2011) menar att det ibland kan vara bra att vara två som genomför en 

intervju, detta för att få ut mer av varje intervju då två personer kan upptäcka 

mer än en. Då det är två som intervjuar kan man också komma överens om att 

ha olika fokus på intervjun. Eftersom informanterna själva fick välja tid och 

plats fick vi utföra två av intervjuerna på egen hand, en vardera. Detta på 

grund av att två av informanterna meddelade oss om att de hade tid väldigt 

tätt inpå så fick vi dela upp oss och utföra en vardera. Informanterna 

meddelade oss när de fick en lucka i schemat och därför åkte den av oss som 

bodde närmst dess arbetsplats dit för att utföra intervjun. Även detta 

fungerade bra men det blev som vi trodde en större utmaning att lyssna och 

förstå allt som sades och att komma på bra följdfrågor samtidigt som vi förde 

anteckningar. Dessa intervjuer resulterade i att vi istället för att utföra 

anteckningar om vad de sa så antecknade vi stödord för att lättare hänga med i 

deras tankar. 

 

För att registrera intervjusvaren är det vanligast att vid ostrukturerade 

intervjuer använda sig av bandspelare menar Stukát. Då man använt sig av 

bandspelare är det sedan lättast att transkribera materialet, d.v.s. skriva ut 

svaren i sin helhet med pauser, tvekanden och liknande inkluderade (Stukát, 

2011). Detta är något vi tagit fasta på och använt oss av under intervjuerna för 

att enklare kunna transkribera materialet. När vi hälsat och tackat för att de 

ställde upp på intervjuerna bad vi om tillåtelse att spela in samtalet. Samtliga 

informanter godkände detta och därefter startade vi inspelningen direkt. 

Stukát beskriver att denna metod är beroende av de färdigheter och den 

förmåga som intervjuaren besitter. Vi såg till att vara mycket inlästa på ämnet 

innan intervjuerna skulle ske för att kunna ställa följdfrågor, fånga upp 

informanternas resonemang och känna oss trygga i vår roll som intervjuare. 

Stukát beskriver att metoden är starkt beroende av att intervjuaren har goda 

förkunskaper och en god psykologisk förmåga. Vårt förhållningssätt vid 

intervjuerna skulle kunna liknas med att vi tillhör samma yrkesgrupp, men att 

vi är nyfikna och intresserade på vad andra inom yrket uppfattar kring sådant 

vi läst om. Vi var noggranna med att vara lyhörda, följsamma och intresserade 

i vårt förhållningssätt och att lägga våra egna värderingar åt sidan. Vår 

upplevelse är att vi lyckades förhålla oss ”opartiska” i ämnet och var 



  

 

12 

 

noggranna med att istället föra samtalet vidare genom att ställa följdfrågor för 

att försäkra oss om att vi uppfattat informanternas uppfattningar. Vi valde 

också att använda oss av frågeställningar av öppet slag för att föra samtalen 

vidare. Kroppspråket använde vi mycket för att säkerställa att informanterna i 

största möjliga mån kände sig lyssnade på och att deras tankar var viktiga. 

 

Vid slutet av varje enskild intervju gjorde vi en sammanfattning om hur vi 

uppfattat informationen vi fått från informanterna i relation till frågeguiden. 

Detta för att få ett tydligt avslut på intervjun och för att ge informanterna 

chans att utveckla, komma med nytt eller ta bort resonemang. Vi ville också 

säkerställa att vi förstått de intervjuade på rätt sätt. Vi var noggranna med att 

inte stänga av inspelningen förrän vi i princip var klara att gå. Detta eftersom 

vi vid tidigare studier missat viktig information från personer vi intervjuat 

som framkommit när vi trott samtalet varit slut. Det har i vissa fall kommit ny 

intressant information när vi stängt av inspelningen. Detta var vi ytterst 

noggranna med. Det ska också tilläggas att inga tekniska problem inträffade 

under inspelningarna. Det var något vi försökt att förebygga genom att ladda 

batterier och sätta telefonerna på ”flygläge” då vi tidigare varit med om att 

inspelningar stängts av när telefonen har ringt trots att vi inte svarat i den. 

Innan vi sa hej då tackade vi informanterna för att de ställt upp på intervjun 

och meddelade att de fick kontakta oss om de hade korrigeringar eller tankar 

kring den information de lämnat eller gällande studien överlag. Vi lämnade 

därför ut våra telefonnummer i syfte att göra detta tydligt. Samtliga intervjuer 

tog mellan 40- 50 minuter. 

 

Analys och tolkning 

Stukát (2011) beskriver hur analysen av en ostrukturerad intervju inte har 

samma regler som vid den kvantitativa genomgången av material, detta kan 

leda till en ytlighet i innehållsanalysen. Stukát menar dock att det inte behöver 

innebära något negativt eller att det är en dålig analys. Han menar att 

informanternas svar istället kan grupperas in och presenteras på ett intressant 

sätt och detta är därför något som vi försökt ta fasta på. Första steget i 

bearbetningen och analysen av vårt material blev att transkribera intervjuerna 

från de muntliga inspelningarna till skriftliga dokument på datorn som vi lade 

in i Microsoft Word. Vidare gjorde vi tematiska analyser och försökte hitta 

kategorier och mönster i informanternas svar. Vi utgick från vårt syfte när vi 

sökte efter mönster och kategorier. Dessa mönster var delaktighet och närvaro, 

regleringar och restriktioner, pedagogerna talar om barnen, aspekter i fysiska 

miljön samt kollegorna. Dessa resulterade senare i rubriker vid analysen av 

insamlad data. Det transkriberade materialet fick ett nytt dokument i Microsoft 

Word. Vi läste först igenom varje dokument med varje transkriberad intervju 

flertalet gånger på egen hand. Efter vi gjort det diskuterade vi intervjuerna. 

Sedan satte vi oss ner och på egen hand klistrade vi in de intervjuades svar i 

olika färger under rubriker där vi tyckte att de passade in. När vi var klara 

med detta diskuterade vi och jämförde resultatet av våra dokument för att se 

om vi uppfattat informationen på samma sätt. Efteråt gjorde vi nya dokument 
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där vi hjälptes åt att klistra in informanternas information under varje rubrik. 

Vi läste sedan igenom varje rubriks innehåll flera gånger för att få syn på vilka 

mönster eller skillnader som fanns. Varje informant fick en varsin färg. Efter 

att vi gjort detta blev ett mönster i svaren synligt och på så sätt tillkom våra 

kategorier och rubriker: “det är svårt att inte tala om barnen”, “pedagogernas 

deltagande”, “regler och restriktioner”, “viktiga element i den fysiska miljön” 

och “kollegornas betydelse. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Stukát (2011) beskriver hur det för att skydda undersökningspersoners 

identitet finns vissa riktlinjer. I Vetenskapsrådet (2002) står det att den 

självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är 

individskyddskravet. Under det grundläggande individskyddskravet finns 

fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om undersökningens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga pedagoger informerades om studiens 

syfte när vi kontaktade dem. 

 

Samtyckeskravet innebär att personerna som deltar i undersökningen ger 

samtycke till detta, och att de får information om att de själva kan avbryta sin 

medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Vi gjorde det tydligt att det 

var helt upp till informanten att delta i studien, och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Samtliga informanter gav samtycke till att delta i 

studien. 

 

Stukát (2011) beskriver hur man enligt konfidentialitetskravet också måste ta 

hänsyn till de medverkandes anonymitet. Författaren beskriver att de personer 

som ska undersökas eller intervjuas ska vara väl införstådd med att de 

uppgifter som behandlas och att privat data som kan identifiera informanten 

behandlas konfidentiellt och inte kommer att redovisas om inte någonting 

annat har överenskommits. Vi informerade deltagarna i studien om att vi 

hanterar deras uppgifter med största möjliga konfidentialitet.  

 

Vi valde att benämna pedagogerna med olika nummer, att inte nämna namn 

på verksamheter och att inte skriva ut vilken kommun studien genomförts i. Vi 

valde också att inte nämna information om ålder, erfarenhet inom yrket eller 

hur barngrupperna de arbetar i är organiserade. Detta har vi valt för att 

skydda de intervjuades identiteter. Vi informerade dock om att vi av sannolika 

skäl skulle behöva beskriva kort hur förskolornas fysiska miljö ser ut, men att 

vi gjorde detta i minsta möjliga mån för att förskolorna inte ska kunna kännas 

igen. Vi förklarade också att anledningen till att vi valt att beskriva utomhus 

och inomhusmiljön var för att det var relevant för resultatet och att vi beskrivit 

de fysiska miljöerna mycket kort och med ord som kan kännas igen på flera 
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förskolor som inte var av några utmärkande drag som skulle innebära att 

förskolan känns igen i beskrivningen. 

 

Enligt nyttjandekravet ska den information som sedan samlats in enbart 

användas till forskningsändamål och får inte utnyttjas eller utlånas till icke 

vetenskapliga syften (Stukát, 2011). Vi var också tydliga med att informera 

deltagarna om att informationen de delgett oss endast kommer att användas i 

denna studie denna gång och sedan förstöras. 

 

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan tillförlitligheten i kvalitativa metoder 

vara svår att mäta. Bryman (2011) beskriver hur en studies tillförlitlighet kan 

kategoriseras i fyra olika delar. Den första är trovärdighet som handlar om att 

forskningen som genomförts följt de regler som finns. Den andra är 

överförbarhet som Bryman beskriver handlar om i vilken mån resultatet av 

studien går att använda i andra situationer eller miljöer. Vidare beskriver han 

pålitlighet som är det som visar hur forskningsprocessens alla delar redogörs 

och behandlas, och visar hur noga forskaren varit med att säkerställa att denna 

redogörelse är fullständig och tillgänglig. Bryman lyfter också möjligheter att 

kunna konfirmera och styrka som innebär att forskaren säkerställer att hen har 

agerat i god tro. En förklaring av den process som har skett kan stärka en 

studies tillförlitlighet menar Ahrne och Svensson (2011). 

 

Genom att vi sammanfattade informanternas svar, samt gick igenom de frågor 

vi ställt vid slutet av varje intervju gav vi informanterna möjlighet att kunna 

förändra eller komplettera sina svar. Detta för att öka reabiliteten i studien 

(Stukát, 2011). Även Bryman (2011) menar att det vid den kvalitativa 

forskningen läggs stor vikt vid informanternas svar och synsätt och att 

grunden för studiens generaliserbarhet läggs då man utgår från 

informanternas egna föreställningar och uppfattningar angående studiens 

syfte. 

 

Stukát (2011) beskriver att forskarens val av metod ska kunna kopplas till valet 

av syfte och frågeställningar för att uppnå validitet i sin forskning. Detta är 

något som vi i vår studie anser oss kunna göra. Då denna studies resultat vilar 

på kvalitativa intervjuer anser vi att resultatet också styrts därefter. Studien 

skulle nödvändigtvis inte bli detsamma om studien skulle genomföras en gång 

till med samma tillvägagångs sätt avseende metod och urval.  Detta eftersom 

det är de fem intervjuades egna uppfattningar och tankar kring den fysiska 

miljöns påverkan för deras förhållningssätt gentemot barnen som eftersträvas. 

Vår tanke med studien är alltså inte främst att studiens resultat ska gå att 

generalisera till andra förskoleverksamheter. 

 

I efterhand har vi fått en insikt i vad det innebär att transkribera 

semistrukturerade intervjuer helt. Vi har också fått erfarenhet när det gäller att 

analysera de semistrukturerade intervjuern och upplevt att det tagit upp en 
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mycket stor del av tiden i vår process med detta arbete. Detta krävde precis 

som Stukát nämner en mycket stor tidsåtgång och nu i efterhand tänker vi att 

om vi hade transkriberat materialet delvis istället och inte analyserat och läst 

igenom arbetet så omfattande som vi gjort hade vi istället kunnat intervjua fler 

pedagoger. Vi tror dock att detta trots allt gjorde att resultatet i vår studie 

verkligen representerar de fem pedagogernas egna uppfattningar. Med tanke 

på hur vi behandlat den data vi samlat in från vår undersökning anser vi att 

det finns ett mått av tillförlitlighet till studiens resultat. Skulle vi genomföra en 

studie igen med kvalitativa intervjuer efter att ha fått erfarenhet ifrån denna 

studie så skulle vi försöka att transkribera delvis istället och lägga mer tid till 

att ta kontakt med och intervjua fler pedagoger än vad vi nu gjorde. Vi tror 

dock att denna process resulterat i att vi i största möjliga mån behandlat 

informationen mycket noggrant och djupt och analyserat materialet om och 

om igen vilket resulterat i en givande diskussion. 

 

Metoddiskussion 

Vårt metodval att genomföra kvalitativa ostrukturerade intervjuer upplever vi 

vara det rätta för att komma åt syftet med studien. Vi har lagt mycket tid på att 

verkligen fånga fem pedagogers egna uppfattningar. Även om man aldrig kan 

vara 100 procent säker på att det informanterna säger stämmer överrens med 

vad de tänker så tror och upplever vi att vi har lyckats med att förstå deras 

egna uppfattningar kring hur de uppfattar den fysiska miljöns påverkan för 

deras förhållningssätt gentemot barnen. Det var dock väldigt svårt för 

informanterna att hålla sig till sig själva som pedagoger, de kom lätt in på 

barnen och hur de påverkas vilket gjorde att vi med hjälp av följdfrågor många 

gånger försökte styra tillbaka dem till att utgå ifrån sig själva och deras 

upplevelse som pedagog. Under intervjuerna upplevde vi detta som ett 

problem och trots att vi inte hade så många färdiga frågeställningar så 

upptäckte vi hur lätt det är att försöka styra intervjuerna då man trots allt har 

en tanke eller någon slags förutfattad mening med den studie som genomförs. 

Under bearbetningen av materialet upptäckte vi dock att detta var ett 

genomgående tema som alla intervjupersonerna hamnade i, vilket gjorde att vi 

i resultat och diskussion kom att landa lite i just svårigheten att prata kring sig 

själv som pedagog. 

 

Likt det som Stukát (2011) beskriver om hur en analys av en ostrukturerad 

intervju blir intressant då det informanterna säger grupperas och presenteras, 

så tycker vi att vi med hjälp av att göra kategorier och teman vid analysen 

representerade vad syftet med vår studie var. Som vi tidigare nämnde hade vi 

siktat in oss på att intervjua sex stycken pedagoger men av personliga skäl föll 

en av de tillfrågade bort. Istället för att försöka hitta någon ny pedagog att 

intervjua valde vi att nöja oss med fem stycken intervjuer. Vi tror inte att det 

valet påverkar syftet med vår studie på något sätt utan snarare att vi med en 

intervju mindre kunde lägga mer tid till att transkribera och analysera de 

intervjuer som vi genomförde.   
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En annan utmaning i att utföra semistrukturerade intervjuer var att undvika 

slutna följdfrågor eftersom det lätt blir naturligt att ställa ja- eller nejfrågor. Vi 

tänkte därför att det blev viktigt att i slutet av intervjuerna gå igenom de 

teman vi hade med informanterna och kort sammanfatta vilka svar vi 

uppfattat att vi fått på dem så att vi kunde komplettera om det saknades något 

eller om informanterna kände att de ville lägga till någonting. 

 

Som vi tidigare nämnt tog transkribering och framförallt analyser en stor 

tidsåtgång i vår studie. Stukát beskriver att det ibland förekommer att man vid 

transkribering skriver ut särskilt intressanta delar av inspelningen som gjorts 

eftersom att det då sparas mycket tid. Då får forskaren bortse från mindre 

relevanta och intressanta avsnitt, menar han. Enligt författaren kan man 

uppleva att intressant information förloras, men att man istället kanske kan 

öka antalet personer som deltar i undersökningsgruppen. Detta är något vi tar 

till oss, och något vi tycker skulle vara intressant att utföra i vidare forskning 

kring ämnet. Vi anser dock att det var viktigt för vår studie att vi analyserade 

materialet så omfattande som vi gjort då vi tycker vi verkligen fångat de fem 

informanternas egna uppfattningar.  
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 Resultat  
För att få syn på vårt syfte har vi försökt hitta kategorier och mönster som rör 

hur pedagoger upplever att de förhåller sig till barnen i de olika miljöerna. Vi 

har också hittat mönster som rör hur de vill att den fysiska miljön ska se ut och 

vad den ska erbjuda. Dessa kategorier har mynnat ut i fem rubriker som vi 

nedan kommer att presentera. Den första behandlar hur pedagogerna gärna 

talar om sin uppfattning om hur barn påverkas av de fysiska miljöerna i 

förskolan. De har dock svårt att tala om sitt förhållningssätt i relation till de 

fysiska miljöerna. I rubriken som följer lyfter vi pedagogernas uppfattningar 

om deras deltagande och närvaro gentemot barnen i inomhus och 

utomhusmiljön. Under den tredje rubriken behandlas pedagogernas 

uppfattningar om regler och restriktioner i de olika fysiska miljöerna. 

Pedaogernas uppfattningar om hur olika aspekter i den fysiska miljön kan 

påverka deras förhållningssätt gentemot barnen behandlas under den näst 

sista rubriken. Genom intervjuerna framkom också hur pedagogerna uppfattar 

kollegorna som väldigt viktig på olika sätt, detta beskrivs slutligen under den 

sista rubriken. 

 

Presentation av informanter 

Vi har intervjuat fem pedagoger på fyra olika förskolor i en mellanstor stad i 

mellersta Sverige. Vi kommer härmed att benämna dem med siffrorna 1-5. 

 

Pedagog 1 arbetar på en förskola en liten bit utanför centrala staden med ett 

villaområde och grönområde som grannar. Inomhusmiljön på denna förskola 

stämmer inte överens med vad tidigare forskning benämner som en 

traditionell och hemlik miljö (Johansson och Pramling Samuelsson, 2009). 

 

Pedagog 2 och 3 arbetar båda på samma förskola men på olika avdelningar 

som ligger i ett lite mindre samhälle utanför staden, gården som omringar 

förskolan ligger relativt ensam med några lägenhetshus som avlägsna grannar. 

Inomhusmiljön på denna förskola är inte heller den en traditionellt hemlik 

miljö. 

 

Pedagog 4 arbetar på en förskola centralt belägen i staden med bilvägar och 

gångvägar som omringar gården. Förskolegården är omgiven av ett högt 

staket åt två håll vilket gör att man inte kan se utanför gården. Inomhusmiljön 

på denna förskola kan uppfattas som mer traditionell och hemlik. 

 

Pedagog 5 arbetar även denne på en förskola centralt belägen i staden. 

Förskolan är omringad av bilvägar och ligger mitt i ett bostadsområde. Även 

denna förskolas inomhusmiljö kan uppfattas vara traditionell och hemlik. 
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Det är svårt att inte tala om barnen 

De pedagoger vi intervjuat upplevde det mycket svårt att uttala sig om hur de 

själva påverkas av den fysiska miljön i förskolan, då de hela tiden återkommer 

till hur barnen påverkas av den. Det är också svårt att inte komma in på hur de 

planerar den fysiska miljön ur ett barn perspektiv. De är alla överens om att de 

påverkas mycket av den fysiska miljön. Pedagogerna beskriver dock att de inte 

riktigt satt ord på eller reflekterat speciellt mycket över det tidigare. 

Det blir tydligt att den fysiska miljön är viktig för att tillfredsställa såväl barns 

som pedagogers behov. Detta är någonting som beskrivs tydligt av pedagog 1: 

 

 
“Hela stämningen på förskolan påverkas av hur jag som pedagog organiserar 

miljön och hur jag ser på och trivs i miljön. Har du material som inte funkar för 

barnen kan det bli att du som pedagog bara springer och servar dem och det blir 

också väldigt tråkigt för barnen att vi inte ger dem de möjligheterna att använda 

det materialet som finns. Pedagogerna har mycket makt, så också miljön då 

pedagogerna skapar miljöer.” (Pedagog 1). 

 

Tre av fem pedagoger (pedagog 1, 2 & 3) beskriver att de använder sig av 

barnanpassade möbler för att undvika tunga lyft och för att barnen enkelt ska 

kunna sätta sig själv vid bord och stolar. Pedagogerna tycks uppfatta miljön 

som viktig utifrån både barnens intressen och de vuxnas behov. 
 

“Nu måste vi ju tänka på att vi också ska orka sitta vid de här låga borden, och att 

vi ska orka jobba på de yngsta barnens nivå och allt för att orka...och då är det ju 

klart att man måste tänka mycket på miljöerna för att anpassa den efter både oss 

och barnen.” (Pedagog 3). 

 

Samtliga pedagoger talar om hur den fysiska miljön i förskolan på olika sätt 

påverkar dem för att de själva ska må bra. Pedagog 3 och 5 nämner rummens 

utformning som en stor påverkansfaktor.  
 

“Sen kan ju jag tänka litegrann också.. fast det blir ju ur barnsperspektiv... fast i och 

för sig lite grann från oss vuxna också att.. det ser olika ut på olika förskolor, men vi 

har ju olika rum så man kan dela på sig litegrann och det tror jag är bra för både 

barn och vuxna... att man kan liksom få komma till ro och dämpa ljudet litegranna 

och så..” (Pedagog 5). 

 

Även pedagog 3 nämner hur rummen i förskolan styr vad och hur barnen 

leker och uppehåller sig i rummet. Hon uppfattar ett av rummen i förskolan 

som en genomfartsled där barnen inte tycks vilja uppehålla sig särskilt länge 

och beskriver hur detta påverkar både pedagoger och barn negativt.  

 
“Det blir lite mer att jag blir...kanske inte stressad...men de krävs ju att jag tänker till 

mycket mer för att rummet ska bli intressant för barnen både i utformning och då 
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de väl är där för att dem ska vilja vara kvar och tycka att det är intressant med 

byggmaterial och den biten.” (Pedagog 3). 

 

Pedagog 2 funderar över hur utomhusmiljön skulle kunna förbättras för att 

hon själv ska må bra. Hon uttrycker att det dock är svårt att komma med något 

konkret som direkt påverkar henne själv som pedagog utan att se till barnens 

miljö.  

 
“Det är svårt att hålla sig till mig som personal för det som barnen gör påverkar ju 

mig. Jag tycker ju att vi har alldeles för lite klättermöjligheter, vi har ett 

jättepopulärt träd, skulle man ha en mer lummig gård så tror jag att det skulle 

påverka mer positivt.. barnen skulle kunna dröja kvar längre i en lek.” (Pedagog 2). 

 

Pedagog 1 tycks vara lite mer säker på hur hon påverkar och påverkas av 

förskolans fysiska miljö men det är även här barnets perspektiv som är i fokus. 

  
“Alltså eftersom man har varit med många år så vet jag ju hur jag påverkas. Finns 

det mycket material så lockas barnen mer och då lockas jag av det som de gör. Då 

man inte har mycket material, är det en kal miljö då blir ju min roll som pedagog 

mer att hålla ordning på barnen, alltså så är det ju, jag måste jag hitta på mer 

saker.” (Pedagog 1). 

 

Vidare beskriver samma pedagog hur det förr inte fanns lika mycket material 

och erbjudanden i inomhusmiljön. Dagarna upplevdes då som längre och 

arbetet var inte lika roligt. Som den fysiska miljön ser ut idag menar hon att 

dagarna upplevs gå snabbare då det ständigt sker någon spännande upptäckt 

eller ett undersökande bland barnen, vilket även engagerar pedagogerna i 

verksamheten mer.  
 

“Jobbet är så mycket roligare, man är glad när man går till jobbet och sen, gud men 

oj måste jag hem nu. Det tror jag påverkas mycket av miljön och vad barnen kan 

göra och vad jag får för roll då.” (Pedagog 1).  

 

Pedagogernas deltagande 

Samtliga pedagoger vi har intervjuat upplever alla att de blir mer närvarande 

pedagoger inomhus än utomhus. Detta eftersom de inomhus är fysiskt 

närmare barnen och har material närmare till hands. De upplever allihop att 

det är svårare att vara närvarande utomhus än inomhus, men av olika 

anledningar. 

Pedagog 4 och 5 upplevde det svårare att vara närvarande och deltagande med 

barnen utomhus eftersom det där krävs mer fantasi för att hitta på saker att 

leka. De beskrev att de finner fler erbjudanden av aktiviteter inomhus på 

grund av de fysiska materialen och rummen. Pedagog 4 beskriver att hennes 

sinnen stängs av när hon kommer ut på gården på grund av avsaknaden av 

växter och naturmiljö. Hon beskriver att hon inte inspireras av utemiljön och 

därför blir mindre närvarande och deltagande med barnen.  
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Tvärtom beskriver de övriga pedagogerna att det krävs mer fantasi och jobb 

inomhus för att den fysiska miljön ska tilltala dem och inspirera barnen till att 

leka. 

 

Något som också nämns av alla de intervjuade pedagogerna är att inomhus 

fokuseras på färre saker, och att det därför är enklare som pedagog att befinna 

sig på dessa ställen. Utomhus finns det oftast mer att upptäcka och barnen 

sprider ut sig mer. En pedagog beskriver det som att: 

 
“Inne fastnar man mer i vad barnen gör, vi hamnar lättare i att barnen leker så bra 

själva utomhus” (Pedagog 1). 

 

Pedagog 2 nämner att det som kan göra det svårt att vara närvarande med 

barnen utomhus är att det vistas fler människor där, och att det ofta händer att 

man som pedagog lägger mer tid på att prata med kollegor och föräldrar. 

Detta är något som alla intervjuade nämner, att utomhus är det lätt hänt att 

pedagogerna samlas på ett ställe eftersom barnen oftast leker mer 

självständigt. De intervjuade verkar dock ha lite olika uppfattningar kring 

huruvida detta är bra eller dåligt. Pedagog 2 tycks uppleva detta som 

någonting negativt medan pedagog 4 nämner det som en viktig stund att ta 

tillvara på.  

 
”Det känns inte som att det är någon skillnad på hur jag förhåller mig mot barnen 

men det är skillnad på vad jag gör med tiden när jag är ute och inne. Barnen får 

dela tiden med andra mer ute än inne och det är ju lite synd.” (Pedagog 2). 

 

“När vi behöver ventilera och prata ihop oss är det bra att vara ute. Vi pratar 

otroligt mycket pedagogiskt och praktiskt när vi är ute.  Vi får de här 

guldstunderna ute som vi kan hitta litegrann.” (Pedagog 4). 

 

Två av fem intervjuade pedagoger (pedagog 1 & 5) nämner det stora utrymmet 

på gården som en annan anledning till att inte kunna vara lika närvarande och 

deltagande utomhus. Pedagogerna upplever att de inte kan slappna av och 

vara fullt närvarande eftersom gårdarna innefattar många undangömda vrår 

där de inte kan ha uppsikt över barnen. 
 

“Är man ute så är det svårt att gå in i en lek, för vår gård är så stor och vet man att 

någon är bakom hörnet på huset så vill man gärna gå dit och se hur det funkar där. 

Det finns många ställen där det kan vara lite otryggt för barnen att vara.” (Pedagog 

5). 

 

Pedagog 2 och 3 tycks tvärtom vilja ha en gård med fler vrår då de tror att 

barnen då kan uppehålla sig längre i lek. 
 

“Man skulle kunna skanna av den här gården i zoner som är populär att hålla till i.. 

under äppelträdet, i sandlådan, rutschkanan som vi vill bli av med är det en liten 

klick barn..ehh gungorna en liten klick barn och stocken där borta. Skulle man ha 

ett till klätterträd eller en mer lummig gård så skulle de finnas fler rum för barnen 
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att leka i och lekarna skulle hålla i sig längre. Det skulle ju påverka mig också 

positivt.” (Pedagog 2).  

 

Regler och restriktioner 

De intervjuade talade alla mycket om regler och restriktioner som skiljde sig åt 

i de olika miljöerna. Alla intervjuade förutom pedagog 5 beskriver att de har 

fler regler och restriktioner i inomhusmiljön än utomhusmiljön. 

 
“Vi har mer regler inomhus.  Helt klart. Det måste man. Det går inte annars. Hade 

vi haft fem barn hade vi inte behövt. Eftersom vi har så pass många barn i ett 

begränsat utrymme så måste man ha det där.” (Pedagog 4). 

 
”Inne på avdelningen är det ju mindre yta men också mindre antal barn så att... 

Också gör man ju också olika saker som kräver olika regler. Förhoppningsvis så har 

man ju inte så många regler för då är det ju så begränsande på något sätt.” 

(Pedagog 5). 

 

Alla nämner det begränsade utrymmet som en orsak till att det finns fler regler 

inomhus då det till exempel lätt kan bli högljutt eller mycket spring på de små 

ytorna. Detta beskriver pedagogerna varken blir trevligt för barn eller vuxna i 

förskolan. Två pedagoger (pedagog 1 & 2) känner sig tråkiga utomhus 

eftersom det alltid måste stå någon och vakta och tillrättavisa barnen vid 

“farliga” element, såsom rutschkanan och gungorna. De upplever också att de 

måste skrika åt barnen när de inte befinner sig på dessa ställen och detta tycker 

de bidrar till ett tråkigt klimat. 

 
”Den där jäkla rutschkanan vill vi ha bort för att den är livsfarlig men vi får inte 

bort den. Vi har gjort skadeanmälningar nu till och med. Det påverkar ju mig något 

extremt för jag vill ju inte stå där och vara någon vakt.” (Pedagog 2). 

 

De intervjuade pedagogerna beskriver också att det begränsade utrymmet 

inomhus gör att alla lekar inte kan vara tillåtna i alla rum, och att det är en 

anledning till att det är fler regler inomhus än utomhus. Alla pedagoger utom 

pedagog 5 beskriver att de har regler om att barnen ska plocka bort efter sig då 

de har lekt färdigt en lek, eftersom de vill att den fysiska miljön ska se mer 

inbjudande ut och för att pedagogerna även ska trivas i miljön de befinner sig 

i. Endast pedagog 4 beskriver tvärtom, att inne på avdelningen kan de låta 

material ligga framme men att de då istället måste plocka upp efter sig ute hela 

tiden eftersom de delar gården med andra avdelningar. 

 

Att det är friare utomhus är något alla pedagoger uttrycker, eftersom ytorna är 

större blir reglerna färre. Alla pedagoger ger uttryck för att det är skönt att få 

komma ut och få frisk luft och mer utrymme, och alla mår bra i naturmiljöer. 
 

“Alltså man kan ju, jag kan känna såhär att har man inte gått ut så är det ganska 

jobbigt. Det är jobbigt att vara inomhus en hel dag. Det blir liksom lite stökigt bland 

barnen och det blir lite syrebrist...Så det är ju, det känns jätteviktigt att vara ute en 
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gång om dagen. Överhuvudtaget, gå ut och andas och få större space på något vis.” 

(Pedagog 5). 

 

Viktiga element i den fysiska miljön 

När det handlar om den fysiska miljön inomhus i förskolan lyfter alla 

pedagoger att det är viktigt att underlätta vardagliga sysslor som till exempel 

att lyfta och klä på barnen. De menar alla att det är viktigt att tänka på material 

ur en hälsoaspekt. Dock nämner de lite olika medel för detta. Pedagog 5 

beskriver att det är viktigt att de får sitta vid höga stolar och bord vid lunchen 

för att inte få ont i ryggen, medan pedagog 1 och 3 nämner att de har låga 

stolar och bord för att slippa göra så många lyft på dagarna.  

 

Andra aspekter i miljön som främjar pedagogernas hälsa menar de är 

påklädningsbänkar, höj och sänkbart skötbord, låga toaletter och hyllor i 

barnens höjd. Detta är saker som gör pedagoger friska och glada samtidigt 

som det skapar trivsel i den fysiska miljön. 

 
”Vi ser inte hinder, vi försöker hitta medel för att klara av arbetet. Barnen klarar ju 

så mycket själv om man bara tillåter dem... vid matsituationen till exempel blir det 

ju som bara att vi skjuter in stolarna åt dem till bordet, dra ut stolen och klättra upp 

gör dem ju själv.” (Pedagog 3). 

 

De intervjuade lyfter också att det är viktigt att ha olika rum så att både barn 

och vuxna kan dela upp sig lite under dagen och finna lugn och ro. 

Samtliga pedagoger lyfter att det är viktigt att det är ordning och reda i miljön. 

Det är enligt dem viktigt att det är städat och ser inbjudande ut i förskolan. 

 
“Vi klarar inte av att gå i en miljö som är tråkig, ostrukturerad, trasig och ful och 

där det inte finns saker för barnen att göra, då gör vi någonting! Det kräver mycket 

att jobba så, men det ger ju en otrolig glädje att alltid kunna ta tag i och förändra 

grejer...vi mår bättre av det och det blir roligare för alla.” (Pedagog 1). 

 

Pedagog 4 beskriver också vikten av att göra miljön attraktiv för ögat genom 

att tillexempel lägga telefoner i fina korgar och ställa fram blommor på borden. 

Trivsamma personalrum och konferensrum lyfter tre pedagoger (pedagog 2, 4 

& 5) är viktiga för att trivas och må bra i verksamheten. För pedagog 4 är 

utemiljö med växtlighet mycket viktigt, då hon beskriver att naturen ligger 

henne varmt om hjärtat och att hon blir en gladare och roligare pedagog när 

hon har skog omkring sig. Hon beskriver att hennes sinnen är mer öppna och 

att hon känner sig mer tillfreds när hon befinner sig utomhus i en naturmiljö.  
 

“Jag tror att jag är mer med och upplever om jag är i naturen än om jag är på vår 

gård. Det är jag nästan 100 på. Jag har mera öppna sinnen och öppna ögon och öron 

om jag är ute i naturen än om jag är på gården...vår halvtråkiga gård.” (Pedagog 4). 

 

De intervjuade nämner alla att det viktiga med att vara utomhus inte är 

gården, utan främst att få vara i naturen. Pedagogerna uttrycker alla att de mår 
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bra av att befinna sig ute i naturen. Naturmaterialet är viktigt för både vuxna 

och barn enligt pedagogerna, och de menar att de gärna även tar in naturen för 

att kunna njuta av att se barnen upptäcka nya saker och utforska materialet. 

Det handlar inte endast om att befinna sig utomhus, utan mycket handlar om 

det material som erbjuds utomhus. 

 
“Ute hittar barnen mer att göra saker oavsett om man inte har något material. Jag 

brukar föreslå när vi ska göra om i miljöer att man ska titta ut...hur ser en gård ut 

för där finns det ju oftast olika hörnor och vrår som naturen bara har skapat. Finns 

det ett träd så finns det massor att undersöka, men inne kan du egentligen inte 

undersöka nästan någonting utan material.” (Pedagog 1).   

 

En aspekt som nämns av alla pedagoger utom pedagog 5 är att det är viktigt 

att vara flexibel när det gäller den fysiska miljön och kunna ändra på den när 

något inte känns bra. Pedagogerna beskriver att om barn och vuxna inte hittar 

på saker att göra eller att det blir mycket konflikter så gäller det att kunna se 

på den fysiska miljön och tänka ut vad som behöver förändras för att få ett 

bättre klimat i förskolan. 

 
“När vi blir irriterade på barnen då tänker vi att...vad är det nu, nu är det något 

med miljön som inte är bra, dem har inget att riktigt göra. Då ser vi till att göra om 

miljön direkt och se hur barnen påverkas av det” (Pedagog 1). 

 

”Om man tänker innemiljön så är ju jag en av dem som har utformat den.. så är det 

ju. Vi har diskuterat det ganska mycket, inte så mycket nu på senare år kanske. Men 

vi pratar mycket om den på hösten, om man ska tänka om eller inte.. men vi har 

inte gjort så många ommöbleringar”(Pedagog 5). 

 

Pedagog 1 och 2 beskriver hur de upplever att det inte finns några hinder för 

att förändra i miljöerna, de beskriver att hindren i så fall sitter i huvudet på de 

vuxna och att det därför också är viktigt att reflektera över den fysiska miljöns 

utformning.  

 
“Jag tänker aldrig att det finns några hinder, de enda hinder som kan finnas det är 

våra egna gamla förutfattade idéer om hur det ska vara. Att det måste finnas en 

dockvrå för att det har vi alltid haft eller likande. Det är ett hinder. Största 

utmaningen är våra egna traditioner, att göra upp med dem.” (Pedagog 1). 

 

Kollegornas betydelse 

Något som framkommit under intervjuerna som vi inte har frågat efter men 

som pedagogerna många gånger lyfter som viktigt, eller viktigare än den 

fysiska miljön, är kollegorna. En viktig del för alla pedagogerna tycks vara att 

kollegorna är ganska likasinnade när det gäller utformning och tänk kring den 

fysiska miljön och vad den ska erbjuda. Det tycks också vara viktigt för 

pedagogerna att den fysiska miljön fyller deras egna behov. 
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”Jag har ju haft tur med framförallt en av mina kollegor som jag arbetat med i 21 år. 

Vi är väldigt likasinnade och vill ta tag och förändra saker direkt om det behövs. Vi 

vill att det ska se bra ut i förskolan, och funka för barnen och då hänger det ju på 

oss” (Pedagog 1). 

 

En annan av pedagogerna (pedagog 5) beskriver att det är viktigt att det 

fungerar med kollegorna för att kunna ifrågasätta regler och saker som bara 

görs av gammal vana. 

 
”Jag har ju jobbat här i, vad är det nu då… 15 år.. Nu har det ju bytts ut så mycket 

personal och det är ju bra för då kan man ju ifrågasätta sådant som man bara gör av 

vana eller komma med nytt. Mycket handlar om vilka det är som jobbar och nytt 

folk och sådär” (Pedagog 5). 

 

Vidare beskriver pedagog 4 hur en kollega kan vara mycket mer begränsande 

än vad den fysiska miljön kan vara.  
 

”Något jag tycker är superviktigt för att man ska trivas som är viktigare än den 

fysiska miljön är arbetskamraterna, vilka jag jobbar med. Jag kan känna mig helt 

avslappnad med en person men med en annan person kan jag känna mig helt 

begränsad” (Pedagog 4). 

 

Sammanfattningsvis tycks pedagogerna i vår studie ha väldigt svårt att prata 

utifrån sig själva och hur de påverkas av den fysiska miljön utan att också 

komma in på barnen. De är alla överens om att den fysiska miljön i förskolan 

påverkar hur de förhåller sig mot barnen. Pedagogerna uppfattar också hur de 

förhåller sig olika gentemot barnen beroende på om de vistas i inomhus eller 

utomhusmiljön. Likaså skiljer pedagogerna på utomhusmiljön som finns på 

gården och naturmiljön. Pedagogerna uttrycker hur de uppfattar sig som mer 

närvarande pedagoger i inomhusmiljön än utomhusmiljön. Det pedagogerna 

också tycks uppfatta som en stor skillnad i deras förhållningssätt inom de olika 

miljöerna är hur de på olika sätt reglerar barnen. Kollegornas betydelse är 

också något som lyfts som viktigt för pedagogernas välmående och för 

utformningen av den fysiska miljön. De intervjuade poängterar vikten av att 

kollegorna är likasinnade och har samma ambitioner gällande utformningen 

av den fysiska miljön. 
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 Diskussion 
Nedan kommer vi presentera resultatet av vår studie i relation till tidigare 

forskning. Vi har valt att dela upp detta i tre rubriker: makt och styrning, mer 

närvarande pedagoger inomhus och aspekter i miljön som påverkar 

pedagogerna. Vi sammanfattar till sist detta och presenterar slutsatsen av 

studien.  

 

Det vi förvånats mest av när vi genomfört denna studie är att alla pedagoger 

hade väldigt svårt att sätta ord på hur de påverkas av den fysiska miljön. 

Pedagogerna verkade inte tidigare i särskilt stor utsträckning ha reflekterat 

över hur de påverkas av den fysiska miljön i förskolan. Pedagogerna tycks 

vara helt fokuserade på hur den fysiska miljön påverkar barnen och deras 

utveckling, men inte på hur den påverkar dem själva. Trots att pedagogerna 

under intervjuerna uppgav att de påverkas av den fysiska miljön så har de 

väldigt lätt att återkomma till hur den påverkar barnen istället för hur de själva 

blir påverkade av den. Detta är något vi tror beror på att pedagogernas 

ambitioner är att skapa miljöer för att stödja och utmana barnen (Johansson 

och Pramling Samuelsson, 2009). Att det är så svårt att tala om ämnet tror vi 

också beror på att alla dessa delar hänger samman och påverkar varandra, att 

det är svårt att endast belysa en aspekt. Vi tyckte att pedagog 1 beskrev detta 

fenomen bra, som vi citerat i resultatdelen, att är det konflikter så måste man 

titta på miljön för att alla ska må bra. Vi tolkar det som att pedagoger, barn och 

fysisk miljö hela tiden påverkar varandra, och är det någon del som inte 

fungerar så kollapsar allting och därför måste den delen som inte fungerar 

lagas. 

 

Likt tidigare forskning visat (Nordin – Hultman, 2005) så är förskolorna i 

denna studie också indelade i ett antal rum, vilket pedagogerna beskriver har 

stor betydelse för deras trivsel inomhus eftersom de på så sätt kan finna lugn 

och ro om de behöver det. Som tidigare nämnts kan pedagoger vara 

begränsade av rummen i förskolan (Eriksson- Bergström, 2013), vår studie 

visar delvis på det motsatta. De pedagoger vi intervjuat uttrycker inte att de 

känner sig begränsade av de rum som finns på förskolorna. De beskriver att 

om de känner sig begränsade av den fysiska miljön så måste de förändra den, 

därför låter de sig inte begränsas av hur den fysiska miljön ser ut. I vår studie 

är det endast en pedagog som berättar att de inte brukar förändra miljön, men 

detta är på grund av att de tycker att den fungerar bra för både pedagoger och 

barn och därför inte har något behov av att förändra den. Hon förklarar dock 

att om de inte skulle trivas i den fysiska miljön så skulle de förändra den. 

Förskolan som denna pedagog arbetar på är en av två förskolor i vår studie 

som stämmer överrens med det som Johansson och Pramling Samuelsson 

(2009) beskriver som en hemlik miljö. Det finns tex: ett kök, soffor, bokhyllor 

mm. De andra två förskolorna i vår studie består av fysiska miljöer som kräver 
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fantasi och kreativitet, och de skapar utmaningar och idéer. Dessa miljöer 

består till exempel av sand, en ateljé, konstruktionsmaterial, vattenrum, 

skrothörnor och scener mm. Detta strider också mot det som vi funnit i 

tidigare forskning om att miljön i svenska förskolor är lugn, stillsam och sval 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2009).  

Pedagogerna i denna studie uttryckte att de fann det enklare att utmana 

barnen och själva inspireras av miljön inomhus än på förskolegården. Det 

tidigare forskning visat att förskolor ser relativt lika ut över landet (Wehner- 

Godée, 2010) var också något som inte visade sig stämma överrens med vår 

studie. De verksamheter som deltagarna i vår studie arbetar på såg ganska 

olika ut, både vad gäller material, inredning och fysiska utrymmen både 

inomhus och utomhus. Det som skiljde förskolorna mest från varandra var att i 

två av dem har pedagogerna skapat en naturlig miljö med material och 

inredning från naturen, och i de två andra var den fysiska miljön inredd mer 

hemlikt med traditionella material. 

 

Makt och styrning 

Denna studie visar att pedagogerna reglerar barn på olika sätt beroende på om 

de befinner sig inomhus eller utomhus. Enligt tidigare forskning (Nordin- 

Hultman, 2005) får starka avgränsnings- och inrutningsprinciper till följd att 

materialet för barnens verksamheter är starkt reglerat, vilket också stämmer 

överens med vår studie då pedagogerna uttrycker att det är viktigt att rum och 

material inomhus är tydligt strukturerade och städade för att de vuxna ska må 

bra av att vistas i miljöerna. De menar också att det är viktigt att det inte går att 

göra allt i alla rum eftersom det skulle bli kaotiskt. Alla pedagoger utom 

pedagog 5 upplever att de har fler regler inomhus eftersom utrymmet kräver 

det för att de ska trivas i den fysiska miljön. Detta är något som stämmer 

överens med vad tidigare forskning (Knutsdotter Olofsson, 2007) visat om hur 

vuxenperspektivet kommer till uttryck i förskolan. Vi tycker det är intressant 

att pedagog 5 är den enda som inte upplever att de har mer regler inomhus än 

utomhus, och vi kopplar det till att de också är den enda förskolan som inte 

har möblerat om på flera år. Vi tolkar det som att deras fysiska innemiljö är 

ganska styrande och därför behövs inte lika många regleringar från 

pedagogerna som uppskattar lugnet de finner inomhus. Intressant i detta 

sammanhang anser vi också vara att denna pedagog arbetat med samma 

kollega i 15 år och att det därför är svårt att få nya tankar kring hur de kan 

utforma miljön. Denna förskola har också traditionella material och miljön är 

hemlik. 

 

Som vi lyft ovan så uttrycker flera pedagoger (pedagog 1,2,3 & 4) i vår studie 

likt tidigare forskning (Mårtensson, 2013; Storli & Hansen Sandseter, 2015; 

Änggård, 2014) att de i inomhusmiljön använder fler regler och restriktioner. 

Det pedagog 1, 2, 3 och 4 beskriver att barnen begränsas mer i inomhusmiljön, 

men att de ändå upplever sig vara bättre pedagoger när de befinner sig 

inomhus. Detta är något vi finner intressant, trots att pedagogerna upplever att 

de själva mår bättre fysiskt och att barnen leker bra på egen hand i en 
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utomhusmiljö så upplever de sig vara sämre pedagoger än vad de är inomhus. 

Vi tänker att detta kan ha att göra med det som tidigare forskning (Sandell, 

1994, i Halldén, 2007) beskriver om att personal ofta styr barnen på ett indirekt 

sätt genom definierade fysiska miljöer. Förskolornas fysiska miljö stämmer 

överrens med vad tidigare forskning visat om att det finns ett mönster för hur 

rummen är disponerade och vilka aktiviteter som är avsedda för dem (Nordin- 

Hultman, 2005). Rummen i förskolorna stämmer också överrens med vad 

tidigare forskning (Sandell, 1994, i Halldén, 2007) beskriver som fördefinierade 

miljöer som är utformade att rymma ett visst antal personer och inrymmer 

olika förväntningar om vad som kan göras i miljön. Vi tänker att 

maktperspektivet blir mindre påtagligt i inomhusmiljön. Det sker alltså likt det 

Emilsson (2008) menar en mer osynlig och svåridentifierad styrning inomhus 

och pedagogerna behöver då inte styra barnen lika auktoritärt. I 

inomhusmiljöerna blir pedagogerna därför mer delaktiga och närvarande 

tillsammans med barnen. Eftersom de kan använda de fysiska miljöerna till att 

styra och reglera barnen så behöver de inte fokusera på att tillrättavisa barnen 

på samma sätt som de måste göra utomhus utan rummets och materialens 

begränsningar. 

 

I överrensstämmelse med Storli och Hansen Sandseters (2015) studie visade 

vår studie att barnen leker friare utomhus och att pedagogerna är mer 

tillåtande där, detta menar pedagogerna i vår studie är på grund av att de 

känner att de har större ytor att röra sig på utomhus och eftersom de inte är 

lika fysiskt närvarande med barnen. De lyfter också att det beror mycket på att 

utomhus finns inte samma begränsningar som rummen inomhus skapar då det 

gäller till exempel ljudnivåer. Vi tolkar det som att det är pedagogernas sätt att 

utöva makt på som är det som gör att de där känner sig som sämre pedagoger. 

Maktperspektivet blir mer synligt och auktoritärt utomhus då det ofta händer 

att pedagogerna på grund av de stora avstånden skriker åt barnen vad som är 

tillåtet och inte. Vi lyfte tidigare Emilssons (2008) resonemang kring att 

styrning gått från mer auktoritär till osynlig. Vår studie visar dock att båda 

dessa styrningar florerar i förskolan, inomhus är styrningen osynlig och 

utomhus är den mer auktoritär. 

 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att utomhus så handlar regler och 

restriktioner om att barnen inte ska komma till skada och att de inte ska 

försvinna från gården. De regler och restriktioner som finns inomhus handlar 

mer om trivsel. Väggarna i rummet skapar begränsningar som gör att barnen 

inte kan springa omkring för mycket, låta eller stöka till för mycket då det 

skapar en kaotisk miljö i förskolan för pedagogerna. 

 

Mer närvarande pedagoger inomhus 

Något som samtliga pedagoger uttrycker är att deras förhållningssätt gentemot 

barnen är mer trevligt och pedagogiskt inomhus.  Deltagarna i vår studie 

menar att de är mer delaktiga inomhus, då de behöver tänka mer på hur och 

vad de gör med miljön, de är också mer fysiskt nära barnen och de pratar inte 



  

 

28 

 

lika mycket med andra vuxna. Pedagoger kan tänkas ha lättare att vara fysiskt 

närvarande och mer deltagande med barnen inomhus eftersom lekarna inte är 

lika fysiskt krävande (Hansen Sandseter, 2009; Little & Sweller, 2015). Likt det 

som Mårtensson (2013) och Ängård (2014) även beskriver så tillåts barns lekar 

och aktiviteter vara mer livliga och rörliga utomhus. Det framstår i vår studie 

som enklare och bekvämare för pedagoger att delta i lekar inomhus. 

 

En annan anledning till att pedagogerna är mer närvarande inomhus uttryckte 

två pedagoger (pedagog 4 & 5) berodde på att de finner fler erbjudanden 

inomhus på grund av de fysiska materialen och rummen. Detta beskriver 

Änggård (2012) med begreppet “affordances” som fokuserar på samspelet 

mellan människan och miljön, begreppet innebär en fokusering på hur miljön 

kan användas av människor. En orsak till pedagogernas mer närvarande 

förhållningssätt till barnen inomhus tänker vi kan vara att pedagogerna är de 

som utformar den fysiska miljön inomhus på sina avdelningar, och därför har 

ett ”pedagogiskt tänk” vad gäller den fysiska miljöns erbjudanden. Det ingår i 

pedagogernas uppdrag (Skolverket, 2011) att forma miljön på ett sätt som är 

stimulerande för barnen. Pedagogerna formar miljön på ett sätt som de tänker 

tilltalar både barn och vuxna, och de planerar och funderar ut vad som ska 

vara möjligt att göra i de olika rummen i förskolan. Därför tror vi att 

pedagogerna finner det enklare att se vad som går att göra i miljön eftersom 

erbjudandena blir tydligare. Det kan även hänga samman med det som Hirose, 

Koda och Minami (2012) upptäckte i sin studie på förskolor i Japan, att barnen 

samspelar mer med miljön utomhus och vi tänker att pedagogerna då inte 

behöver hjälpa barnen att hitta på saker utomhus och därför håller sig i 

bakgrunden. 

 

Samtliga pedagoger i vår studie arbetar på förskolor där de delar 

förskolegården med flera andra avdelningar, vilket de beskriver gör att de inte 

kan anordna förskolegården precis så som de själva vill ha den. Detta kan vi 

koppla till det som pedagogerna nämnde under intervjuerna om att det är 

viktigt att ha likasinnade kollegor som har samma ambitioner med den fysiska 

miljön för att de ska trivas i den. En orsak till att pedagogerna inte är lika 

närvarande och deltagande utomhus tror vi är att de inte får forma miljön som 

de vill ha den till lika stor del som de kan göra inne på sina egna avdelningar. 

Pedagoger har svårare att finna erbjudanden utomhus då materialen inte är 

lika styrande (Änggård, 2014). Som tidigare forskning (Änggård, 2014) visat så 

kan det innebära mer frihet för barn att vistas utomhus då barnen inte behöver 

städa upp efter sig på samma sätt som de måste göra inomhus. Att 

pedagogerna inte behöver se till att barnen plockar upp efter sig tolkar vi också 

som en orsak till att pedagogerna inte är lika fysiskt och psykiskt närvarande 

med barnen utomhus. 

 

En stor bidragande orsak till att pedagogerna uppfattar sig vara mer 

närvarande inomhus menar de är att de inte behöver fokusera på flera olika 

saker samtidigt. Inomhus uttrycker pedagogerna att de inte behöver hålla koll 

på barnen på samma sätt som de måste göra ute. Pedagogerna uttrycker att det 
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finns fler farliga element i utomhusmiljöerna. Vi tänker att detta har mycket att 

göra med att lekarna utomhus är mer kaotiska och fysiska (Hansen Sandseter, 

2009; Little & Sweller, 2015) och att pedagogerna därför känner att de måste 

försöka se till att barnen inte skadar sig eller vara beredda att hjälpa till att lösa 

konflikter som lätt kan uppstå vid dessa lekar. Vi tolkar det också vara 

stressande för pedagogerna att hålla koll så att barnen inte tar sig utanför 

förskolegårdens gränser. Pedagogerna beskriver också att de träffar pedagoger 

från andra avdelningar när de kommer ut på gården. Detta tror vi också är en 

anledning till att pedagogerna är mer närvarande inomhus eftersom 

pedagogerna inte träffar på varandra i lika stor utsträckning inne och därför 

hamnar de lätt i att diskutera sådant som rör hela förskolan under tiden de 

vistas utomhus.  Där kan de ventilera sina tankar med pedagoger från andra 

avdelningar inom samma verksamhet. 

 

Vår sammanfattning av detta är att den fysiska miljön inomhus får 

pedagogerna att vara med närvarande och deltagande med barnen i förskolan 

då de är fysiskt närmre barnen. Pedagogerna har också valt material och vad 

som ska vara möjligt att göra i rummen och därför är det enklare för 

pedagogerna att delta i lekar då de har enklare att finna erbjudanden och 

lekarna kräver inte lika mycket fysiskt. Pedagogerna är också ofta uppdelade i 

olika rum vilket gör att de inte hamnar i att stå att prata med varandra. 

Inomhus regleras barnen på ett annorlunda sätt eftersom att de inte ofta 

handlar om att barnen kan skada sig och därför krävs det inte att pedagogerna 

skriker åt barnen, utan de har tid att samtala med barnen om vad som är 

tillåtet och inte på ett helt annat sätt. 

 

Aspekter i miljön som påverkar pedagogerna 

Två av pedagogerna i vår studie beskriver hur de påverkas negativt på 

förskolegården på grund av att de har för lite växter och naturmaterial, vilket 

kan tänkas bero på att båda dessa förskolegårdar ligger belägna mer centralt. 

Under arbetets gång har vi upptäckt att pedagogerna pratar olika om 

utomhusmiljön beroende på gårdens utformning och växtlighet. I Storli och 

Hagens (2010) studie visade det sig att barns lekar och fysiska aktivitet inte 

påverkades av om de befann sig i en naturmiljö eller på en förskolegård. Vi har 

i vår studie sett att dessa miljöer innebär en stor skillnad för pedagogerna. I en 

naturlig miljö känner sig pedagogerna likt tidigare forskning visat (Barr, 

Nettrup och Rosdahl, 2011) utforskande, närvarande och upptäckande 

tillsammans med barnen jämfört med på en förskolegård, där de känner att de 

håller sig i bakgrunden och låter barnen leka för sig själva. Detta finner vi även 

överensstämmer med Änggårds (2014) studie, att pedagogerna mår bättre i 

naturmiljöer. En anledning till att pedagogerna mår bättre av mer naturlik 

miljö är att de då kan upptäcka mer tillsammans med barnen och får mer 

öppna sinnen av det material som naturen erbjuder. 

 

Det viktiga för pedagogerna i vår studie är en utomhusmiljö där det finns träd, 

växter, vatten och andra tillgångar som endast naturen kan erbjuda. I likhet 
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med tidigare forskning (Szczepanski & Dahlgren, 2011) finns ett behov av att 

få befinna sig i naturliga miljöer ur ett undervisningsperspektiv. Det tycks vara 

viktigt för pedagogerna i vår studie att få vistas i naturen för att få öppna 

sinnen och kunna upptäcka och undersöka tillsammans med barnen. Samtliga 

pedagoger beskriver att sådana fysiska miljöer stimulerar och inspirerar dem, 

och på två av förskolorna tar de in sådant material eftersom det anses vara 

väldigt viktigt för både barn och vuxna. 

 

Vi tror att denna studie hade sett helt annorlunda ut om vi hade undersökt hur 

pedagoger upplever sitt förhållningssätt i en inomhusmiljö jämfört med hur de 

är ute i naturen, istället för att fråga om förskolegården. Vi tolkar det som att 

pedagogerna i vår studie skulle må bättre av en förskolegård som innehåller 

många naturliga element, men vi tror också att detta skulle bidra till fler regler 

och restriktioner utomhus och därmed göra pedagogerna mer begränsande 

även utomhus eftersom fler träd innebär att det finns större risk att barn 

ramlar ner och skadar sig. Vi tror dock att en sådan miljö skulle få 

pedagogerna att vara mer närvarande då naturliga material får pedagogerna 

att öppna sina sinnen, som deltagarna i vår studie uttryckte på olika sätt. Vi 

tror att ju mer pedagogerna känner att de kan upptäcka och utforska 

tillsammans med barnen så behöver de inte utöva samma maktpositioner 

gentemot barnen. De blir då mer delaktiga på samma villkor och är 

tillsammans med barnen istället för att stå vid sidan av och reglera dem. 

 

Sammanfattning 

Tidigare forskning (Hansen Sandseter, 2009; Hirose, Koda & Minami, 2012; 

Little & Sweller, 2015; Storli & Hagen, 2010; Storli & Hansen Sandseter, 2015) 

talar både för och emot att barn påverkas av de fysiska miljöerna de befinner 

sig i. Sammanfattningsvis tycker vi oss utifrån vår studie se att pedagogernas 

förhållningssätt gentemot barnen påverkas av den fysiska miljön. 

 

Vi tycker oss främst kunna se att de olika förhållningssätten visar sig i olika 

former av maktutövningar. I en utomhusmiljö där ytorna är större och miljön 

mindre begränsad så befinner sig pedagogerna långt ifrån barnen och styr då 

barnen genom att skrika eller höja rösten. Denna mer auktoritära form av 

styrning (Emilsson, 2008) mår pedagogerna dåligt av. Inomhus där miljön är 

mer begränsad och mindre till ytan så upplever pedagogerna att de har fler 

regler men trots det upplever de sig som bättre pedagoger. En osynlig styrning 

(Emilsson, 2008) kan därför tolkas vara bättre för pedagogernas välmående. 

Det innebär att maktutövningen inomhus sker på ett mer pedagogiskt vis. 

Maktutövningen inomhus kan se ut på fler olika sätt än den gör utomhus då 

styrningen kan ske genom den fysiska miljöns utformning, material, öppna 

eller stängda dörrar, pedagogernas fysiska närvaro och att tillrättavisningar 

mer sker i form av ett samtal då de inte behöver skrika åt barnen. Utomhus är 

maktutövningen mer en envägskommunikation där barnen inte på samma sätt 

kan förklara eller diskutera med pedagogen. 
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Pedagogerna i vår studie uttrycker att barn är mer självständiga utomhus. 

Detta är tvärtemot våra egna erfarenheter vilket var att barn upplevdes vilja ha 

med oss i fler lekar utomhus än inomhus. Vi tänker att detta delvis kan bero på 

att vi som inte ingår i arbetslaget för barngruppen ses mer som lekkamrater än 

de “vanliga” pedagogerna, och att det är därför de bjuder in oss till lekar 

utomhus då pedagoger vanligtvis håller sig i bakgrunden. 

 

Tidigare forskning (Storli och Hagens, 2010) visar att barn inte påverkas av om 

de befinner sig på förskolegården eller i naturmiljö. I vår studie upplever dock 

pedagogerna att de själva påverkas avsevärt beroende på vilken utomhusmiljö 

de befinner sig i. Studien visar att pedagogerna är mer närvarande och 

upptäckande tillsammans med barnen i naturmiljöer då de har öppna sinnen. 

På förskolegården leker barnen mer självständigt och pedagogerna känner sig 

ofta oinspirerade och otillräckliga på grund av utformningen och materialen. 

Trots pedagogernas upplevelser om fler regler inomhus, regleras det mer 

påtagligt utomhus, detta tror vi beror på att den fysiska miljön styr och 

reglerar både barn och vuxna mer än man kan tro. 

 

Slutsats 

Denna studies resultat får oss att fundera över det faktum att om de fysiska 

miljöerna planeras av pedagogerna för att locka barn till lek och aktivitet så 

kan de samtidigt begränsa barnen med regler och restriktioner eftersom att 

deras egna förhållningssätt påverkas av den fysiska miljön då de finner egna 

handlingserbjudanden. För oss framstår detta som ett dilemma inom 

förskolläraryrket. Detta eftersom om pedagogerna arbetar i enlighet med 

förskolans uppdrag och planerar den fysiska miljön utifrån styrdokumentens 

”riktlinjer” men ändå reglerar barnen att inte använda den på det sätt som den 

bjuder in till, så frågan blir om pedagogerna verkligen arbetar i enlighet med 

förskolans uppdrag? Även om den fysiska miljön då uppfyller de riktlinjer 

som finns, så kan pedagoger göra det möjligt att inte använda den. 

Konsekvenser av detta tänker vi kan vara att barnens inflytande och 

delaktighet i hur de fysiska miljöerna är utformade kan vara mycket 

problematiskt. Den fysiska miljön kanske bjuder in barnen att handla på ett 

sätt men pedagogen säger ett annat. Detta än enligt oss något som är viktigt att 

lyfta som en kvalitetsaspekt för att uppnå god kvalitét i förskolan. Att se 

utifrån både den fysiska miljön och pedagogers förhållningssätt hur barnen 

tillåts använda material och hur tillgängliga är den för barn? Samt hur den 

används för att stödja och styra barnen i deras utveckling och lärande. 

 

Vår studie visar på fem pedagogers upplevelser av hur deras förhållningssätt 

gentemot barnen skiftar beroende på vilken fysisk miljö de befinner sig i. 

Skulle detta stämma in på fler pedagoger runt om i landet tror vi att detta är 

väldigt viktigt att göra pedagoger medvetna om. 

Slutsasten blir alltså att det blir viktigt att pedagoger reflekterar över den 

fysiska miljöns betydelse för deras förhållningssätt gentemot barnen. Detta för 
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att få en uppfattning för om arbetet sker i enlighet med förskolans uppdrag 

och mål. 
 

Metoddiskussion 

Att två av studiens intervjuer blev inom samma verksamhet hade vi inget syfte 

med då vår studie inte vill belysa en variation. Detta eftersom tidigare forsning 

visat på att förskolor i Sverige ser relativt lika ut över landet (Wehner-Godée, 

2010). Under analysen av vårt resultat kunde vi dock se hur det fanns en 

variation och hur det tycks ha betydelse för hur pedagogerna förhåller sig i 

miljöerna.  

 

Vidare forskning 

Vidare forskning på området tänker vi skulle kunna vara att intervjua ett 

flertalet pedagoger även inom samma verksamhet, med olika befattning, olika 

ålder och olika erfarenheter. Detta för att belysa variationen som kan finnas 

inom en verksamhet samt för att få syn på hur många olika förhållningssätt 

som florerar jäntemot barn inom samma fysiska ramar. Detta eftersom den 

fysiska miljön även påverkar de pedagoger som befinner sig inom 

verksamheten. Det skulle även vara intressant att genomföra observationer 

under en längre tid för att se om pedagoger uppfattar sig själv på ett sätt men 

förhåller sig på ett annat.   
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BILAGA 1: Intervjuguide 

Hur påverkas du av den fysiska miljön i förskolan?  

 

Hinder- förutsättningar i miljön för att utföra ditt pedagogiska arbete?  

 

Vilka skillnader upplever du i ditt förhållningssätt gentemot barn inomhus och 

utomhus?  

 

Hur påverkar du som pedagog vad barnen kan göra/ inte göra inomhus och 

utomhus? 

 

Hur upplever du att den fysiska miljön påverkar dig hur/vad du ska göra 

inomhus/utomhus? 

 

Hur upplever du att den fysiska miljön påverkar dig hur/vad du ska göra 

utomhus? 

 

 

 

 


