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Sammanfattning 
I den här fallstudien jämförs nybyggda förskolor och förskolor i äldre lokaler i syfte att belysa 

den fysiska inomhusmiljön som en förutsättning för förskolans verksamhet. Studiens syfte 

innefattar att synliggöra pedagogiska perspektiv och tankar som kan ligga bakom 

förskollärares arbete med inomhusmiljön. Datainsamling har skett genom intervjuer och 

observationer på fyra olika förskolor inom en kommun. Resultaten visar att förskolornas 

verksamheter får olika förutsättningar i förhållande till den fysiska inomhusmiljön. I äldre 

förskolor efterfrågades ”ateljé” och bättre insyn i olika rum. Förskolorna i äldre lokaler hade 

tillgång till större ytor; de nybyggda förskolorna var mer estetiskt än praktiskt byggda: ej 

vinkelräta väggar, få rum som saknade möjlighet att stängas av samt att hög ljudvolym 

tenderade att uppstå i lokalerna med öppna ytor och hög takhöjd.  En slutsats som dras är att 

den fysiska inomhusmiljön bidrar till bättre möjligheter till barns lärande och utveckling om 

barngruppen är åldersindelad.  

Nyckelord: förskolebarn, fysisk inomhusmiljö, lärande och utveckling 
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Inledning 
Under förskollärarutbildningen har begreppet fysisk miljö nämnts som viktig för barns 

lärande och utveckling av både forskare, lärare och andra mer erfarna studenter än mig själv. 

Detta väckte under mina verksamhetsförlagda utbildningstillfällen ett intresse då förskolornas 

utformning, arbetssätt och användning av material varierade, men ingen pedagog på plats 

nämnde den fysiska miljön när man pratade om viktiga faktorer för barns lärande och 

utveckling. Under kursen Kunskap, undervisning och lärande i förskolan II skulle vi skriva en 

mindre rapport där mitt arbete fick handla om den fysiska inomhusmiljöns betydelse i 

förskolan. I en rapport av Skolinspektionen (2012) om det förstärkta pedagogiska uppdraget 

betonas den fysiska miljön för en trygg och lärorik miljö i förskolan. Rapporten betonade att 

den fysiska miljön är viktig för att barnen ska få en miljö som är inbjudande, öppen och 

innehållsrik.  

I rapporten står det också att vissa förskolor som har äldre byggnader inte har de lokaler som 

läroplanen föreskriver ska finnas för barnens bästa. Det framkommer även att vissa nyare 

förskolor som är utformade med stora öppna ytor ändå inte riktigt lyckas skapa en 

utvecklande miljö för barnen. Skolinspektionens kvalitetgranskningsrapport visade också på 

att vissa förskolor, trots trånga och olämpliga lokaler, lyckats skapa en god och trygg miljö 

där material och den fysiska miljön främjade barnens utveckling och lärande.  

Björklid (2005) menar att det finns en outtalad uppfattning om att kompetenta pedagoger kan 

göra ett bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut. De olika signalerna från Skolinspektionen, 

läroplanen och forskning (Björklid 2005) har skapat en nyfikenhet hos mig för att undersöka 

hur pedagoger kan arbeta med den fysiska inomhusmiljön för att den ska främja barns lärande 

och utveckling. I den här studien vill jag därför undersöka den fysiska inomhusmiljön och hur 

den kan användas i pedagogiskt syfte på några förskolor.   

Syfte  
Studiens syfte är att synliggöra förskolors olika förutsättningar vad gäller den fysiska 

inomhusmiljön samt hur förskollärarna arbetar pedagogiskt med detta i praktiken. Syftet är 

vidare att öka kunskapen om vilka perspektiv och tankar som ligger bakom detta pedagogiska 

arbete och hur förskollärare i undersökningen ser på relationen mellan barns lärande och den 

fysiska inomhusmiljön. 

Studien genomförs som en jämförelse mellan nya och äldre förskolebyggnader för att se om 

det finns olikheter kring förutsättningarna med den fysiska inomhusmiljön så den främjar 

barns lärande och utveckling, och hur det i så fall relaterar till pedagogernas tankar om 

detsamma. 
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Frågeställningar 
 Hur ser den fysiska inomhusmiljön ut på de äldre respektive nybyggda förskolorna? 

 Hur ser förskollärarna på relationen mellan barns lärande och den fysiska 

inomhusmiljön? 

 Vilka önskemål har pedagogerna om eventuella förändringar i miljön? 

Begreppsförklaringar 
Förtydligande av olika begrepp i studien. 

 

Fysisk inomhusmiljö –  Rum, lokaler, möbler och material. 

Förskola – En del av det svenska utbildningsväsendet som avser barn i åldrarna 1-5 år. 

Äldre och nyare förskolebyggnader – Äldre förskolebyggnader är förskolor som är äldre än 16 

år, dvs byggda före 2000-talet. Nyare förskolebyggnader är uppförda under 2000-talet. 

Bakgrund 

Förskolornas fysiska utformning i ett historiskt perspektiv  
Hartman (2012) skriver att det var först på 1800-talet som de första barnkrubborna kom till i 

vissa delar av Sverige i och med att industrin blev i behov av kvinnliga arbetare. Även om 

många fortfarande ansåg att kvinnor skulle hålla sig till hemmet så menar Ekström (2007) att 

det var många kvinnor som tog anställning och behövde någonstans att ha barnen medan de 

jobbade. Enligt Vallberg Roth (2011) var miljön kring 1800-talet hemlik eftersom det inte 

fanns något pedagogiskt syfte med barnkrubborna, utan att barnen var endast där eftersom 

föräldrarna arbetade. Där fick barnen göra olika sysselsättningar som hörde till i hemmen 

samt pyssla och leka. 

I slutet på 1800-talet menar Vallberg Roth att utformningen förändrades i och med att synen 

på förskolepedagogiken förändrades. Rummen fick maskulin eller feminin karaktär. 

Maskulina rum var byggrummet och snickarrummet medan rum som dockrummet ansågs vara 

feminint. I början på 1900-talet ändrades miljön ännu en gång i förskolan. Miljön utformades 

så att olika aktiviteter kunde utföras, där olika stationer mestadels var uppdelade i ett enda 

stort rum. Kring mitten på 1900-talet menar Vallberg Roth att i stället för att använda sig av 

könskodade rum så ändrades det till könsneutrala aktivitetsrum. Bland annat fanns det nu 

lekhallar att använda för olika aktiviteter. Aktivitetsstationerna och rummen blev ändrade för 

att användas till omsorg, de vardagliga rutinerna och samspel. 

I slutet på 1900-talet växte förskolorna snabbt i Sverige (Hartman 2012) till följd av att  

kvinnor i arbetslivet krävde daghemsplats till alla barn (Vallberg Roth 2011). När det gäller 

förskolans miljö så skriver Vallberg Roth (2011) att aktivitetsstationerna blev helt borttagna 

när förskolan utvecklades i större skala, även om lekhallen än i dag kan finnas kvar. Även 

byggrummet och familjerummet är tillbaka i dagens verksamheter. 
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Vad säger styrdokumenten om den fysiska miljön på förskolan ? 
Precis som Björklid (2005) skriver så finns det vissa punkter i den nuvarande läroplanen som 

berör den fysiska miljön men inget som faktiskt påpekar hur den bör se ut. Det som går att 

hitta i läroplanen för förskolan angående den fysiska miljön är att: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

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

(Skolverket, 98/16, sid. 6) 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska 

ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus (Skolverket, 98/16, sid. 7) 

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

(Skolverket, 98/16, sid. 9) 

Skolverket (2013) ger ut allmänna råd om förskolan med kommentarer som ett stöd och en 

vägledning för läroplanen för förskolan. Där nämns miljön som betydande för barnens 

utveckling och lärande. Förutom att miljön ska vara främjande i det pedagogiska arbetet är det 

också viktigt att miljön är hälsosam och säker. En god miljö utgörs därmed inte endast av att 

materialet, miljön och lokalerna är utformad på ett sådant sätt att den främjar barns lärande 

och utveckling. Något mer som Skolverket understryker är att miljön måste vara flexibel och 

därmed kunna förändras efter barngruppens behov och intressen.  Det är av betydelse hur 

miljön är utformad för att det är avgörande för vilken utveckling barnen får möjlighet till. 

Vidare står det att beroende på hur utformningen ser ut sänder förskolans fysiska miljö olika 

signaler om olika förväntningar på barnens beteenden. 

Skolinspektionen (2012) betonar i sin kvalitetsgranskningsrapport att det är huvudmannens 

ansvar att se till att förskolorna har de rätta förutsättningarna gällande de fysiska och 

materiella förutsättningarna för att de skall kunna arbeta med läroplanens strävansmål. Det 

visade sig exempelvis att många förskolor har brist på rum där barn kan leka ostört.  

I Skolinspektionens kvalitetgranskningsrapport visade det sig att materialet på vissa förskolor 

var tillgängligt på låga hyllor vilket ansågs skapa en självständighet hos barnen. Det var även 

estetiskt uppställt och barnen vårdade materialet. På andra förskolor såg Skolinspektionen att 

materialet inte fanns tillgängligt och inte var estetiskt uppställt. En del förskolor hade till och 

med delar av materialet inlåst där endast pedagogerna hade nyckel. 

Argumenten är ofta att det blir rörigt eller att är farligt för de små barnen att ha 

till exempel färger och annat skapande material framme och åtkomligt, eller att 

man vill värna om att materialet ska hålla länge. Skolinspektionen menar att 

barnen riskerar att gå miste om viktigt lärande, såväl som möjlighet att utveckla 

självständighet och tillit till sin egen förmåga, på förskolor med ett sådant 

synsätt. (Skolinspektionen, 2012:7, sid. 26) 
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Tidigare forskning om förskolemiljöer 

Utformning 

Björklid (2005) kommer i sin kunskapsöversikt fram till att det bör finnas utrymmen för 

barnen att leka ostört eller vila, det bör även finnas rum som är gjorda för lugna aktiviteter. 

Vidare menar hon att när pedagogerna gör planeringar och utvärderingar av verksamheten på 

förskolor så lägger de inte fokus på lokalerna och dess utformning. Det kan bero på att de 

psykosociala aspekterna är mer godtagna som betydande för barns lärande och utveckling än 

vad den fysiska miljön är. Det kan också vara att miljön tas för given då den är så självklar att 

man missar att reflektera över dess faktiska betydelse menar Björklid. 

Gällande den fysiska miljöns utformning så menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006)  

att det är viktigt att miljön är flexibel och anpassningsbar om den ska främja barns lärande 

och utveckling. Det bör finnas utrymme för barnen att lämna sina byggen eller aktiviteter för 

att sedan återkomma och utveckla arbetet i stället för att behöva börja om varje gång. 

Författarna belyser att det är viktigt att barnen får vara med och utforma miljön på förskolan, 

både för att barnen ska känna att de har inflytande, men också för att miljön ska intressera 

barnen för deras lärande och utveckling. Rummen bör inbjuda till olika sorters lek och 

aktiviteter, för både den enskilda individen och olika grupper. Alla rummen ska kunna 

användas av alla barn under dagen. 

Nordin-Hultman (2004) har i sin avhandling också tittat på hur förskolorna är utformade. I 

avhandlingen tittar hon även på engelska förskolor för att kunna distansera sig och få ett 

perspektiv till de svenska förskolorna. Hon kom fram till att svenska förskolors lokaler är 

väldigt knutna till den svenska traditionen, att det finns mönster för hur lokalerna och rummen 

ska se ut. Det framkom även i hennes avhandling att om ett barn är i ett rum så är det miljön 

och materialet som avgör om man ser barnet som kompetent eller ett barn som är i behov av 

särskilt stöd. Rummen måste erbjuda variation och olika aktiviteter för att barns olikheter ska 

få plats i förskolan. Samtidigt menar Björklid (2005) att många förskolor med äldre lokaler 

inte är anpassade till den nya läroplanen. Fortsättningsvis skriver hon att förskolor ofta är 

gjorda för mindre barngrupper än vad som finns idag vilket leder till trånga lokaler och för få 

utrymmen. Detta kan leda till ett hinder för pedagogerna i deras sätt att arbeta med den fysiska 

miljön. 

Material  

Nordin-Hultman (2004) kom även fram i sin avhandling att i svenska förskolor fokuserar 

mycket av materialen på barns grovmotorik. I jämförelse med de engelska förskolorna finns 

det egentligen inte så mycket finmotoriskt material att tillgå, sedan är stora delar av 

materialen högt upp på hyllor eller till och med inlåsta. Det visade sig även att det fanns en 

liten variation på material av samma tema. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

så måste materialet vara varierat, fantasifullt och flexibelt så det kan förflyttas eller ändras 

beroende på vad barnen leker. Det är viktigt att materialet finns tillgängligt och att 

pedagogerna framställer materialet så det skapar nyfikenhet och intresse. I 

kunskapsöversikten som Björklid (2005) skrivit så framkommer det även att material som går 
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att förflytta och ändra är uppskattat av barnen då de kan ändra miljön efter leken. Exempel på 

löst material är bord, stolar, kuddar och madrasser. 

Bakgrundssammanfattning  

Sammanfattningsvis går det att fastslå att miljön inom barnomsorgen har förändrats genom 

åren i takt med att våra synsätt på barns lärande och förskolans uppdrag har förändrats. 

Styrdokumenten har ingen punkt om hur den fysiska miljön bör vara utformad för att främja 

barns lärande och utveckling. Den har några få ord om att miljön bör vara trygg på förskolan 

men att den samtidigt ska locka till lek. Att den ska vara öppen, inbjudande och innehållsrik 

samt att barnen ska kunna växla aktiviteter under dagen. 

Tidigare forskning pekar på att den fysiska inomhusmiljön bör vara flexibelt utformad så 

barnen kan ändra miljön efter leken. Att barnen får vara delaktiga i utformningen av 

inomhusmiljön är av betydelse samt att rummen på förskolan måste erbjuda variation och 

olika aktiviteter för att barns olikheter ska få plats i förskolan. Det bör finnas plats för barnen 

att lämna sina alster och återkomma till dem, det gäller också om barnen har ändrat miljöns 

utformning för att anpassa den till leken. 

Den tidigare forskningen visar också att förskolorna har ett dåligt utbud med material av 

samma tema. Det material som finns fokuserar mycket på barnens grovmotorik. Jämförelsevis 

med engelska förskolor så finns det egentligen inte så mycket material att tillgå i svenska 

förskolor. För att materialet ska främja barnen till lärande och utveckling bör det också vara 

flexibelt och förändringsbart så barnen kan anpassa det i leken. Viktigt är även att materialet 

är tillgängligt samt att det placeras estetiskt så det lockar barnen till lek. 

Metod 
Trost (2010) skriver att metodvalet bör utgå från de frågeställningar som forskningen 

behandlar. Johansson och Svedner (2010) skriver att i en fallstudie så går forskaren på djupet i 

en eller några få fall. I den här studien medverkar fyra förskolor, i studien jämförs även nya 

och äldre förskolebyggnader, därmed är detta en jämförande fallstudie. I en sådan studie 

menar Johansson och Svedner att flera olika metoder används för att kunna få svar på studiens 

syfte. Både intervjuer och observationer har använts i denna studie för att kunna besvara 

syftet. 

Datainsamling 
För att se hur förskolornas fysiska inomhusmiljön såg ut samt för att få en djupare förståelse 

för informationen som framkom under intervjuerna så observerades även den fysiska 

inomhusmiljön på förskolorna. Dessa observationer genomfördes med en viss grad av struktur 

då det bland annat söktes efter vilket material som fanns på förskolan, hur tillgängligt 

materialet var samt hur utformningen av den fysiska inomhusmiljön såg ut. Utöver detta 

antecknades och dokumenterades övrigt av intresse gällande inomhusmiljön. 

Under intervjuerna med en förskollärare från varje förskola, användes en kvalitativ 

intervjumetod. I en intervju menar Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) att den intervjuade 

får tala i ett vardagsliknande samtal om sina egna erfarenheter och tankar kring syftet. Den 
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person som intervjuar styr intervjun genom att ställa öppna frågor. Johansson och Svedner 

(2010) menar om bra formulerade frågor ställs som lockar fram relevant information från den 

som blir intervjuad, så kan en kvalitativ intervju ge kunskap som senare blir väldigt användbar 

i verksamheten. För att se intervjufrågorna, se bilaga 1. 

Urval 
I studien deltog fyra kommunala förskolor. Bland kommunens förskolor valdes två äldre och 

två nybyggda förskolor ut i ett slumpmässigt förfarande; genom att ta de fyra första 

förskolorna som mina ögon snabbast blickade på från en förteckning på kommunens hemsida 

där alla förskolor finns listade. Direktkontakt togs med en förskollärare på vardera förskola; 

alla valde att medverka i en intervju, därmed blev det inga bortfall. Observationerna gjordes 

på samma förskolor.  

Nedan följer en lista på de medverkade i studien. Alla förskolor och förskollärares namn är 

fingerade. 

Tabell 1. Översikt av medverkande förskolor. 

Förskola Byggnadsår Antal 
avdelningar 

Antal barn 
avdelning 

Ålder på 
barngrupp 

Förskollärare Årtal för 
examen 

Granens 
förskola 

1987 1 19 1-5 år Terese 1990 

Tallens 
förskola 

1993 2 18 1-5 år Anna 1991 

Kottens 
förskola 

2012 5 13 5 år Klara 1994 

Stenens 
förskola 

2015 6 12 3-4 år Julia 2011 

 

Procedur 

Utifrån syftet med studien skapades en intervjuguide samt ett informationsbrev till de 

medverkade förskollärarna (se bilaga 1 och 2). Första kontakten med förskolorna var via 

telefon. Alla utom en förskola tackade ja till medverkan direkt och en förskola behövde en 

dag att fundera. Informationsbrevet och intervjuguiden skickades sedan till förskolorna via 

mail, så att de kunde läsa om vad som gällde vid medverkan samt att de kunde förbereda sig 

på vilka grundfrågor som skulle tas upp under intervjun. Förskolorna fick bestämma när de 

hade möjlighet att ta emot mig. Blev i denna turordning: Kotten, Granen, Tallen och Stenen. 

På plats så gjordes en observation av den fysiska inomhusmiljön där materialets tillgänglighet, 

utformningen och material noterades. Tidsmässigt tog observationerna 15-20 minuter per 

förskola. Detta dokumenterades med kamera för minnets skull till en början, men som senare 

godkändes av förskolorna att finnas med i studien.  

Intervjun genomfördes på en avskild plats. Tre av intervjuerna tog plats i deras personalrum 

och en tog plats i ett närliggande rum där vi kunde stänga dörren om oss. Trost (2010) betonar 

att det är viktigt att tänka på var intervjun sker. De bör ske på en plats där de personer som 
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blir intervjuade känner sig trygga och där intervjun kan ske ostört. Innan intervjun började 

visades informationsbrevet för förskolläraren för att veta att de tagit del av de forskningsetiska 

principerna. Med hjälp av ett inspelningsverktyg på en smartphone spelades intervjuerna in. 

Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) betonar att ett inspelningsverktyg kan vara en fördel 

vid intervjuer just för att man får med precis allt vad respondenten berättar. 

Databearbetning 
Intervjuerna har transkriberats så noggrant som möjligt. En tematisk analysmetod är använd 

när jag sedan har bearbetat materialet. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) menar att en 

tematisk analysmetod handlar om att få syn på sådant som återkommer i olika berättelser eller 

något som framkommer som särskilt viktigt för respondenten. Att använda denna metod kan 

vara bra om man studerar ett flertal människors berättelser och vill se hur dessa människor 

förhåller sig till samma fenomen.   

För att hitta teman fick jag flera gånger gå igenom vad som sagts under intervjuerna, om 

något var återkommande i några eller alla av dem som jag ansåg vara av värde för syftet i 

studien. Det var inte förrän efter fjärde gången jag blev nöjd med de teman som hittats. Dessa 

teman redovisas i resultatdelen.  

Under observationerna har jag varit icke-deltagande som Löfdahl och m.fl. (2014) skriver om. 

Det är när forskaren står på sidan av och observerar utan att delta, som en fluga på väggen. 

När man gör en sådan typ av observation så utgår man från något specifikt som ska studeras. 

Jag tittade efter vilka typer av material som fanns, hur tillgängligt materialet var samt hur den 

fysiska miljön var utformad på förskolorna. Fortsättningsvis skriver författarna om olika 

grader i strukturerade eller icke strukturerade observationer. Jag har valt en viss grad av 

struktur då jag analyserat saker men inte format kategorier i förväg utan antecknat och 

dokumenterat allt som är av intresse i den fysiska inomhusmiljön på förskolorna som riktar 

sig mot mitt syfte i studien. 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har utgått från de fyra forskningsetiska principerna: samtyckandekravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Innan intervjuerna fick alla förskollärare mail om dessa krav samt ett förtydligande om syftet 

med studien (se bilaga 2). När intervjuerna skulle ske visades mailet igen för att försäkra mig 

om att de tagit del av informationen. Då uppfylldes informationskravet. I texten där det stod 

att alla garanterades anonymitet och att ingen skulle kunna kännas igen och därmed 

uppfylldes även konfidentialitetskravet. 

När alla förskollärare godkänt att intervjuas samt att avdelningen skulle observeras och fotas 

så uppfylldes den första principen, samtyckandekravet. Nyttjandekravet uppfylldes då all 

information som samlats in genom observationer och intervjuer endast bearbetats av mig och 

bara använts för denna studie. 

Studiens tillförlitlighet 
När en vetenskaplig studie görs är det viktigt att resultatet är trovärdigt och att det går att 

styrka att undersökningsmetoden som är använts är lämplig. För att öka reliabiliteten, som 
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Trost (2010) skriver betyder hur tillförlitlig den metod som används vid studiens 

genomförande är, har intervjufrågorna ställts i samma ordning vid alla intervjuer. De 

intervjuade arbetar på olika platser i samma kommun. Genom att intervjuerna spelades in och 

att observationerna skrevs på papper samt dokumenterades så stärks tillförlitligheten då det 

blir exakta utsagor från respondenten och platsen. I resultatet användes även citat från 

förskollärarna för att visa att mina tolkningar var trovärdiga. Tack vare att observationerna 

genomfördes så har det varit lättare att tolka vissa utlåtanden som förskollärarna gjort som 

också stärker tillförlitligheten i studien. 

Trost belyser att validitet betyder att syftet med studien verkligen undersökts. Det togs i 

hänsyn vid utformandet av intervjufrågorna så att de skulle rikta sig mot syftet och 

frågeställningarna. Öppna frågor skrevs så förskollärarna inte skulle bli styrda, utan få 

möjlighet att svara fritt. Genom att alla garanterades anonymitet så är förhoppningen att de 

svarade ärligt. 

Resultat 

Resultatet från de fyra förskolorna redovisas först var för sig för att sedan jämföras med 

varandra. 

Förskolan Granen 
Den fysiska miljön  

Den här lokalen byggdes 1987. På den här förskolan är det en medelstor hall. Ifrån hallen ser 

du in i nästa rum genom en dörröppning. Det du ser är ett matbord. I det rummet finns också 

en soffa för läsning, förvaringshylla av barnens alster, en byrå med allt ifrån målarfärger, 

färgpennor och kottar till kvittorullar och tygbitar (se bild 1 och 2). Det finns också tillgång 

till toalett här, även en altandörr ut till baksidan. En större hylla är fastspikad på väggen 

ovanför soffan med en del förvaring för kottar, gipsformar och annat.  

 

Bild 1  Bild 2  Bild 3 

Vidare i det stora rummet finns ”hemvrån”, där det finns material som tillhör ett kök, ett lågt 

bord, utklädningskläder, dockor samt en docksäng. I det stora rummet finns även ett till lågt 

bord, ett högt bord som är placerat mitt i rummet, en soffa, duplo, pedagogernas 

kontorsmaterial samt en del barnböcker. Barnens portfolios står lite högre upp efter en bänk i 

början av rummet. Spel och pussel som finns i det här rummet är placerade i överskåpen (se 

bild 3). Det är en öppen yta med möjlighet att se över hela rummet. Vidare finns ett mindre 

rum med lego, några spel och pussel på en hylla samt ett matbord. I ett discorum finns 

möjligheten som namnet berättar, att ha disco, men även byggmaterial som stora legobitar och 
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balansstenar är placerade i det här rummet. I en garderob finns även större kuddar att tillgå. 

Dessutom finns också en hylla lite högre uppsatt där bland annat stereon och en diskokula 

finns.  

Från det stora rummet finns det även en dörröppning till köket. Vid observationstillfället hade 

personalen stängt av möjligheten för barnen att gå till just det rummet, likaså till rummet där 

målarfärgerna och färgpennorna fanns genom att de hade en grind i trä som de placerat i 

dörröppningarna. 

Förskollärarens perspektiv på barns lärande och inomhusmiljön 

Under intervjun berättar Terese att det är enavdelningsförskola som delar bakgård 

tillsammans med en annan förskola. Barngruppen består av 19 barn som är 1-5 år. Terese 

anser att den fysiska miljön kan påverka barn lärande och utveckling ganska mycket om 

miljön är inspirerande och anpassade efter barnen. Pedagogerna ser till att miljön är 

inspirerande redan från morgonen när barnen kommer då pedagogen som stänger klär 

dockorna, dukar upp fint vid matbordet som finns i ”hemvrån” samt att de ställer i ordning 

saker så det blir sorterat och fint uppställt. I samtalet med Terese visade sig följande teman 

som beskriver perspektiv på barns lärande och utformningen av inomhusmiljön.  

Barns ålder 

På avdelningen finns det några slags grindar av trä de kan sätta upp i dörrkarmarna som de 

stora barnen kan klättra över och stoppar de mindre barnen. Då kan de större barnen sitta 

ostörda i ett annat rum och personalen kan ändå enkelt hålla koll på vad barnen gör. 

Det blir ju mer som en ram för de minsta barnen att de kan vara i det stora 

rummet och de större barnen kan vara i de andra rummen och bygga med lego 

eller kaplastavar eller så… och så kan dörren vara öppen. (Terese) 

Hon berättar att de vill ha de mesta på barnens nivå, men efter diskussioner i arbetslaget har 

de valt att sätta pussel och spel så att barnen inte når dem, för att innehållet i lådorna mest låg 

utspridda på golvet under en lång tid. I stället får barnen be en pedagog att ta ner ett pussel 

eller spel åt dem när de vill använda det.  

Det är ju en annan sak om man bara har barn som är ett och två år så har man 

pussel och spel som endast är anpassat efter dem. (Terese) 

Terese berättar att det inte kändes bra när de yngsta barnen stoppade pusselbitar eller 

spelpjäser i munnen. Helt enkelt kändes det inte säkert, inte heller arbetsmiljömässigt. Så då 

valde pedagogerna att sätta sådant högre upp. Vidare berättar hon att saxar, lim och tejp är 

något som alla barnen når eftersom det fungerar att ha det så.  

Barns inflytande 

Pedagogerna på förskolan utgår från barnens behov när de utformar miljön. Sedan arbetar 

personalen med att barnen ska få ha inflytande i den fysiska miljön.  
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När vi gjorde om där så ville barnen så gärna ha den där diskbänken att leka 

på, så då flyttade vi på barnens pärmar där de kan titta på deras egen 

utveckling. (Terese) 

Hon berättar också att det kan vara både små och stora förändringar som behövs. Ibland 

behöver bara bordet justeras medan det ibland kan behövas förändringar i ett helt rum. 

Barnens behov kan behöva gå före något som är inspirerande och utvecklande berättar Terese. 

När de inskolade ett till barn på avdelningen så behövde de ta in ett till matbord för att alla 

skulle få plats att äta. Det var inte optimalt men var något som behövdes göras. Hon menar 

också att de inte får stanna i tänkandet där utan att de hela tiden jobbar på att hitta lösningar 

och göra förändringar i miljön som främjar lärandet och utvecklingen för barnen. 

Material – en del av den fysiska inomhusmiljön 

Terese berättar att de vill att så mycket av materialet ska finnas tillgängligt till barnen. När de 

köper in material till avdelningen tittar de på saker som kanske har gått sönder, men också vad 

det finns för behov i barngruppen.  

Om barnen leker mycket med lego så kanske det har försvunnit massvis med 

gubbar till det. Så kanske vi behöver köpa in mer gubbar så att de kan leka mer 

med legot och vidareutveckla leken. (Terese) 

Ekonomin är något som kommer upp på tal när vi pratar om att köpa in material. Att de får 

prioritera vad som ska köpas in varje år eftersom de inte finns så mycket pengar i kassan.  

Lokaler  

Terese skulle vilja ändra fönstren på förskolan så att de är låga i höjd. Barnen måste idag ta 

stolar för att kunna titta ut exempelvis om traktorn är utanför. Hon menar att barnen skulle få 

en helt annan upplevelse om vad som händer ute om fönstren var mer i barnens höjd. På 

förskolan är alla lysknappar väldigt låga, vilket hon vill ska vara i normalhöjd. Ett större rum 

att kunna ha mer rörelse i är också önskvärt. Det rum som används nu är för litet att ha sådana 

aktiviteter i då alla barnen inte ryms. Renovering är något som också hamnar på listan. Terese 

säger att det är inte bara för deras skull de skulle behövas en renovering. Även ur föräldrars 

synpunkt. Hon menar att en del föräldrar påpekar över hur det ser ut på Granen. 

Vissa föräldrar kan nästan välja förskolor efter hur det ser ut nu för tiden. Dock 

inser föräldrarna oftast sen att det är ju innehållet som är det viktiga. (Terese) 

Ekonomin menar Terese är det som sätter stopp för att det ska bli verklighet. Vidare pratar 

hon om att hon drömmer om att få en ateljé som man skulle kunna stänga dörren till. Där 

skulle barnen kunna lämna sina alster och sedan fortsätta och utveckla det när det passar. 

Terese betonar att det idag inte går att lämna barnens alster framme på bordet då de äter vid 

alla bord, men att det finns några torkställningar där vissa av barnens verk kan förvaras. 

Förskolan Tallen 
Den fysiska miljön 

Förskolan byggdes 1993. Du kommer in i en stor hall, från hallen ser man direkt in till det 

stora rummet samt finns en dörr till toaletterna. I det stora rummet är det två högre matbord, 
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en hylla med papper och pennor på de övre hyllplanen och på de lägre är det spel och pussel. 

Barnens egna lådor finns placerat i rummet som står tillsammans med en hylla med bland 

annat pärlor och pennor. Bredvid finns en låg hylla med böcker och nedanför ligger en 

platsmatta med siffror. På väggen till höger om denna står en låg bänk med lådor som är 

skyltade med tågbana, klossar och djur (se bild 5). På bänken finns en del leksaker. Det finns 

två mindre rum i anslutning till det stora rummet. I det ena rummet finns personalens kontor,  

en soffa, ett lågt, litet bord och tre hyllor lite högre uppsatt med märkta lådor på (se bild 6). 

Där fanns bland annat material för att kunna leka sjukhus, barbies, smådjur och lego (se bild 

4). I det andra lite mindre rummet fanns ”hemvrån” som innehåller köksredskap och mat. 

dockor med tillbehör, utklädningskläder och ett lågt bord som är på barnens nivå. 

  

Bild 4  Bild 5  Bild 6 

Genom en korridor så finns en dörröppning på vänster sida till ett målarrum där det finns 

målarfärger, pärlor, ett högre bord, diskho, tapetbitar och överskåp som är fyllda med bland 

annat lim och pysselmaterial. I rummet finns även en större hylla som de förvarar saxar, 

pennor, tygbitar och andra material på. Korridoren forstsätter till lekrummet. Det är ett rum 

som delas med en annan avdelning. Här finns rutschkana, ett högre matbord, en lägre hylla 

med lådor märkta med olika konstruktionsmaterial så som kaplastavar och magnetstavar. I 

genomskinliga lådor på golvet finns större legobitar och mjuka byggklossar. I en garderob 

finns större kuddar att tillgå. En stereo är uppsatt på en hylla lite högre upp på väggen. En 

soffa, en del barnböcker och balanspinnar hängandes på väggen är också något som finns i 

rummet. 

Förskollärarens perspektiv på barns lärande och inomhusmiljön  

Anna har arbetat som förskollärare i 26 år. På tvåavdelningsförskolan har deras avdelning 

Tallen just nu 18 stycken barn i åldrarna 1-5 år. Hon menar att den fysiska miljön har 

betydelse för barns lärande och utvecklingoch att det inte sker lärande och utveckling för 

barnen om det är en tam och stram miljö. Den fysiska inomhusmiljön måste vara utmanade 

och inspirerande för att den ska främja barnen till utveckling och lärande berättar Anna. Ser 

man att barnen trivs, att de är aktiva och leker mycket så har man en fungerande 

inomhusmiljö. Går barnen mest omkring och inte har något att göra så måste man gå till 

miljön och fundera på vad man behöver ändra på. Föjande teman beskrivs av Anna: 

Barns ålder 

På hösten brukar pedagogerna på Tallen observera och prata med barnen vad som intresserar 

dem, så de vet vad de behöver tänka på när de ska utforma miljön för just den barngruppen. 
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Anna betonar att de även tar hänsyn till om de finns många yngre eller äldre barn i 

barngruppen.  

De mindre barnen vill vi ju ha synligt, nära oss. De större barnen kan ju sitta i 

ett rum där vi kanske inte ser dem jämt. (Anna) 

I år har Tallen inskolat många yngre barn vilket gör att de ändrat utformningen från förra året 

rätt mycket. Bland annat har de flyttat ut papper och pennor till det stora rummet. Saxar och 

lim finns också att tillgå, men finns på en hylla högre upp så de minsta barnen inte når det. 

Vidare berättar hon att de har mycket av materialet så alla barnen når men exempelvis lego 

eller pärlor finns lite högre upp så de små barnen inte ska få i sig sådant i munnen. 

Barns inflytande 

På Tallen så arbetar de med att introducera nytt material för barnen. Hon menar att det är 

viktigt att man visar barnen vad det är för något, hur man ska använda det och vad som är 

viktigt att tänka på då det används. Under introduceringen får barnen vara delaktiga och 

bestämma var materialet ska placeras. 

Ibland tar vi fram en ny leksak på samlingen och pratar kring den. Var barnen 

tycker att materialet ska placeras, hur man använder det och några viktiga 

saker att tänka på vid användandet. (Anna)  

 

Material– en del av den fysiska inomhusmiljön 

Många låga bänkar gör materialet tillgängligt för barnen. Alla lådor är märkta med bilder och 

text på vad som finns i lådorna. Spel och pussel finns på hyllor långt ned så alla barnen får 

tillgång till dem, men allt sådant material finns inte framme samtidigt så de kan variera sig. 

Anna nämner att de vill ha allt lågt och tillgängligt men att det ibland är svårt. Exempelvis ett 

alfabet som hänger lågt efter väggen får aldrig hänga kvar där.  

 

Det är svårt när det inte får sitta kvar… Det är mycket småpetitesser man får 

tänka på. (Anna) 

De kikar om något gått sönder som använts mycket när det ska köpas in material menar Anna, 

även barnens ålder och vilka intressen som finns i barngruppen. Hon anser att de måste finnas 

rätt mängd material men också bra material för alla barn i alla åldrar på avdelningen. 

Materialet ska vara på rätt höjd för barnen och de ska veta var materialet finns. Det gör barnen 

mer självständiga. Viktigt är också att materialet är stimulerande och utmanande men också 

att materialet har rätt placering. 

Lokaler  

Anna vill förändra målarrummet då det knappt används idag. Hon skulle vilja att de antingen 

tar bort en hel vägg eller att de får ett fönster så man ser in från det stora rummet. 

Drömscenariot är att de skulle sätta in skjutdörrar i glas så att barnen ändå kan stänga in sig 

men att personalen samtidigt får bra uppsyn över vad som händer i rummet. Idag är det mest 

ett förråd där barnen hämtar material och sätter sig vid ett bord i stora rummet. 
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Då måste barnen alltid plocka bort det de håller på med då vi äter vid dessa 

bord. I målarrummet skulle de fått låta de vara kvar så de kan fortsätta utveckla 

sitt verk. Men rummet används inte av barnen idag. (Anna) 

Belysningen i taket är också något som kommer på tal. Anna menar att det är svårt att 

möblera om då taklamporna är fasta och hänger ner. Det gör det svårt att flytta runt borden. 

Hon anser att det borde finnas i armaturer som går att flytta. Det skulle förenkla all 

utformning samt att alla delar i rummet skulle få bra belysning. Anna menar att ekonomin 

sätter stopp för att det ska bli verklighet. 

Anna är rätt nöjd med storleken på Tallen. Även den öppna ytan som finns mellan hallen och 

det stora rummet. Hon menar att de nya förskolorna som byggs har väldigt små lokaler. I 

hennes önskemiljö nämns skjutdörrarna i glas till målarrummet än en gång. Även låga fönster 

på förskolan för att barnen ska se ut bättre och göra rummen ljusare. Hon önskar också ett 

stort skapanderum där materialet får vara framme så de kan lämna och återgå till. 

 

Förskolan Kotten 

Den fysiska miljön 

Förskolan är byggd 2012. Du möts av en liten hall och först när man gått genom hallen och 

vrider sig om så får man syn på avdelningen. Här är det en enda stor, öppen, överskådlig yta 

med låga byråer och hyllor som även barnen ser över (se bild 7 och 8). Det finns stora fönster 

som går långt ner på väggarna. Hyllorna är fyllda av skyltade lådor eller öppna hyllplan där 

möjligheterna finns att förvara barnens verk eller hitta material som går att använda för att 

skapa (se bild 9).  

 

Bild 7  Bild 8  Bild 9 

Det finns ett litet rum som man kan stänga dörren om sig (se bild 8, till vänster). Annars är det 

”rum i rummet”. Rummet är uppdelat i olika stationer som barnen döpt till olika namn som 

förtydligas genom skyltar. Legorummet, matte- och spelrummet, skapanderummet och 

byggrummet. Det finns också en koja som de har till sagostunder (se bild 8). Materialet som 

finns är till största del skapande-, bygg- och konstruktionsmaterial. I ett av fönstren är det 

uppsatt en hylla där barnens olika verk placeras (se bild 7). Alla bord och stolar är på barnens 

nivå och vissa av väggarna är delvis fyllda med alfabetet, siffror, en aktivitetstavla och 

barnens egna teckningar. Efter en vägg är det uppsatt ett stort papper som är målat i naturens 

alla färger och på bordet nedanför finns material från naturen. I ett hörn på avdelningen finns 
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en diskho, underskåpar och överskåpar. Sedan finns en skjutdörr som tar en vidare i 

förskolans lokaler. 

Förskollärarens perspektiv på barns lärande och inomhusmiljön  

På avdelning Kotten arbetar förskolläraren Klara som tog examen 1994. Hon berättar att 

avdelningen är i grunden en ateljé som är omgjord då det nu finns för många barn på 

förskolan. Därför finns det bara ett rum med dörr där det förut var förråd. Det har i stället 

gjort rum i rummet som Klara beskriver det. Följande teman beskrivs av Klara: 

Barns ålder 

Något som också är förändrat på förskolan sedan den startade är att avdelningarna idag är 

åldersindelade. Något som Klara menar är positivt då hon anser att utformningen av 

inomhusmiljön samt valet av material blir lättare. 

Jag tyckte det blev jättebra för nu kan vi verkligen fokusera och barnen är ju 5 

år allihop så det är ju samma ålder på alla. Samma behov, samma material, 

samma krav. (Klara) 

Hon berättar att de yngre barnen på förskolan får se fram emot att bli äldre eftersom de inte 

kan ha allt material i början. 

Barns inflytande 

Klara anser att den fysiska inomhusmiljön kan påverka barns lärande och utveckling en hel 

del om den är rätt utformad efter barngruppen. Hon berättar de utgår från barnens intressen 

när de utformar den fysiska inomhusmiljön, men hon betonar också att barnen på avdelningen 

också är delaktiga i arbetet och att de får bestämma vad som ska finnas i rummen, materialets 

placering och vad för typ av material som ska finnas. Hon betonar att man bör se arbetet med 

den fysiska miljön som ständigt då barngruppen samt deras intressen förändras. 

Vi kan ju aldrig fastna i någonting och tänka att såhär ska det vara. Såhär 

måste det vara. Utan vi måste hela tiden följa med dem. Vad behöver barnen 

nu? Vars är de på väg? (Klara)  

Ljudvolymen kan ibland bli hög men det är något de jobbar med och får påminna barnen om. 

Sedan har de en aktivitetstavla där barnen får sätta sin bild på den aktivitet de vill göra vilket 

håller nere springet mellan stationerna och även ljudnivån. Den är även en inspiration för att 

hjälpa barnen att kunna se vad som finns att göra menar Klara. Tavlan används dagligen och 

när barnen har gjort något verk fotas det och kan bli en inspiration för barnen en annan gång.  

Material – en del av den fysiska inomhusmiljön 

Klara påpekar att de sällan köper in nytt material då de gärna använder sig av skrotmaterial. 

Exempel på skrotmaterial säger hon är gamla mjölkpaket, kottar eller plastlådor. Sådant som 

finns hemma eller ute i naturen. Klara betonar också att om det köps in något så är det aldrig 

något färdigt material som bara kan bli en sak, utan då köper de material som utmanar barnen 

att vara kreativa.  
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Allt material menar Klara är på barnens höjd. Allt från stolar och bord till limpistoler och 

saxar. Hon menar att de mindre barnen på förskolan får se fram emot när de blir äldre och har 

sådant på avdelningen eftersom barnen inte kan ha allt från början utan de kommer ju högre 

upp i ålder barnet kommer. Vidare berättar Klara att de alltid gör en ordentlig introduktion av 

nytt material och visar barnen hur det kan användas. Under introduktionen får även barnen 

vara med och bestämma var materialet ska placeras och vad man ska tänka på när det 

används. Gör man inte en introduktion så vet inte barnet vad det är för material eller hur det 

ska användas menar hon. 

Lokaler 

Klara vill ha ett till rum med dörr på avdelningen, där barnen skulle kunna stänga in sig och 

bara få vara ifred. Dagens enda rum med dörr är ett byggrum. 

Ett litet tankerum där barnen bara kan sitta och tänka sig bort någonstans. 

(Klara)  

Det är dock svårt att göra till verklighet då huset redan är byggt som det är. Det framkommer 

att det bara var arkitekten som bestämde hur det skulle se ut när förskolan byggdes. Ingen 

pedagog fick vara med och ge förslag för praktiska lösningar.  

Då Klara ska beskriva sin önskemiljö så utgår hon från förskolan där hon arbetar idag. Hon 

skulle vilja ha ett till rum mellan två av avdelningarna som finns på förskolan. Ett tak till 

övervåningen där det idag är matsal och är öppet hela vägen upp till taket på andra våningen. 

Det taket skulle göra att ljudet dämpas men också så skulle det skapa en lekyta på 

övervåningen. Sedan vill Klara att köket ska stå utanför byggnaden, men med en korridor så 

man kan gå dit utan att behöva gå utomhus. 

Förskolan Stenen 
Den fysiska miljön 

Den här förskolan är byggd 2015. Du möts av en större ingång och en stor öppen hall. Flera 

avdelningar delar samma hall och det som skiljer avdelningarna åt är fasta skiljeväggar som är 

ca 2,5 meter höga. När du gör entré på avdelningen möts du av ett stort rum med stora fönster 

som når långt ner på väggarna. Det står ett högre bord placerat i mitten av rummet. På ena 

sidan av bordet är det ett komplett kök.  

 

Bild 1  Bild 2  Bild 3 

På andra sidan bordet är det en öppen golvyta och sedan kommer det två mindre rum bredvid 

varandra. I ena rummet finns en bilmatta och två låga hyllplan som innehåller genomskinliga 



16 

 

lådor med material så som lego, plusplus och duplo (se bild 11). Ovan hyllorna finns 

inspirationsbilder på vad barnen kan skapa av materialet. I rummet finns även överskåp som 

innehåller pedagogiskt material. I det andra rummet finns en låg, mjuk rektangulär soffa där 

det låg olika mjukisdjur som liknar nordiska djur. Det finns även en låg hylla med böcker. 

Sedan finns det en garderob som innehåller madrasser för barn som vilar.  

Tillbaka i det stora rummet så finns det en aktivitetstavla, pärlor och färgpennor som hänger 

på barnens höjd. Det finns även en tv i hörnet som visar inspirationsbilder på vad barnen kan 

göra. Bredvid den finns en större anslagstavla som innehåller bland annat barnens teckningar 

och alfabetet (se bild 12). Vid allt material finns en skylt som säger vad det är för material och 

hur man tecknar det. Under fönstret finns också olika leksakslott (se bild 10). Rummet 

innehåller också två låga byråer som innehåller bland annat spel, pussel, bakredskap och 

balansplattor. Vid båda sidor om köket som finns på avdelningen finns det två dörrar som 

leder till toaletter.  

Förskollärarens perspektiv på barns lärande och inomhusmiljön 

Julia arbetar som förskollärare sedan 2011. Förskolan hon arbetar på idag är på två våningar 

och har sex stycken avdelningar. På avdelningen Stenen, som hon arbetar på, går 12 barn i 

åldrarna 3-4 år. Julia anser att miljön kan påverka barns lärande och utveckling väldigt 

mycket om man har en fysisk miljö som lockar till lek och lärande. Hon berättar att de utgår 

från barnens intressen när de ska forma den fysiska miljön på avdelningen. Följande teman 

beskrivs av Julia:  

Barns inflytande 

Julia berättar att när pedagogerna kikar efter nytt material att köpa in så brukar barnen få sitta 

och kika i beställningskataloger och visa vad de vill att pedagogerna köper in. Sedan måste de 

fundera på vad de har råd med och vilket intresse som faktiskt finns för det materialet. De kan 

inte köpa in allt som barnen önskar utan pedagogerna måste prioritera menar hon. 

Material – en del av den fysiska inomhusmiljön 

Har man rätt mängd och rätt typ av material samt att det finns tillgängligt så främjar det 

barnens utveckling menar Julia. På Stenen så är de flesta lådor genomskinliga för att barnen 

lätt ska kunna se vad som finns i lådorna.  

Julia berättar att de ofta byter material mellan avdelningarna och därmed inte alltid behöver 

köpa in nytt material när intresset förändras. När det väl köps in material så utgår 

pedagogerna från barnens intressen. Hon påpekar dock att alla avdelningar är verksamheter 

som var igång innan de flyttade in till den här förskolan. Det gjorde att mycket material togs 

med från den tidigare lokalen. Alla avdelningar har på så vis ett likadant grundutbud med 

material. Sedan har varje avdelning fått komplettera med att köpa in material som matchar 

barngruppens intressen.  

Allt nytt material introduceras för barnen berättar Julia. Hon anser att det är viktigt för barnen 

att de får en bra introduktion så de förstår hur man ska använda det. Pedagogerna brukar vid 

nytt material också vara med i aktiviteten för att kunna hjälpa dem vid funderingar och visa 

hur det ska användas. 
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Vi har möjlighet när vi har så få barn att kunna sitta tillsammans med barnen 

och finnas där. Hjälpa dem i leken och visa dem hur man gör när man tagit 

fram något nytt material. (Julia) 

Under intervjun nämner Julia att de har något som kallas lekval. Där finns alla rum fotade och 

uppsatta så barnen får välja aktivitet. Barnen får i tur och ordning sätta sitt namn under det 

rum som de vill vara i och sen går det dit och utför aktiviteten. Hon säger att det blir som att 

ha en extra pedagog då det blir så uppstyrt. Det är också positivt på grund av att barnen väljer 

aktivitet utifrån vad de vill göra och inte efter vad kompisarna gör. Därmed får barnen träffa 

olika kompisar under dessa aktiviteter som barnen kanske inte skulle lekt med annars. 

Lokaler 

Ett rum till är något som Julia skulle vilja ha där barnen skulle få ha sin ”hemvrå”. Idag finns 

det ett rum utanför avdelningen som är inredd med dockor och kök. Men inget sådant material 

finns i nuläget på avdelningen. Det är lokalernas utformning som sätter stopp för att det ska 

kunna bli verklighet menar hon. 

Gällande önskemiljön så berättar hon att i det stora hela är hon nöjd med förskolan som den 

är. Dock önskar hon, där det idag är en ”hemvrå”, att det i stället var en sovsal för alla 

avdelningar på bottenvåningen. Avdelningarna skulle kunna sammarbeta mer och mindre rum 

och personal skulle gå åt när barnen ska vila. Idag vilar alla barn inne på sin avdelning i ett 

rum vilket kräver både mycket plats och personal. Hon berättar också att det inte finns en 

enda vägg som är vinkelrät vilket gör det oerhört svårt att utforma den fysiska inomhusmiljön. 

Ingen vägg är lik den andra. Så fick man önska skulle jag önska att väggarna 

var som vanliga väggar. (Julia) 

Hon berättar också att andra kollegor klagat på att det är för öppet i hallen som tre avdelningar 

delar. Detta medför att många barn blir oroliga och att det blir en hög ljudnivå. Så till hallen 

önskas mer väggar upp till taket som avskärmar avdelningarna. 

Under intervjun framkom det att pedagogerna fick komma med tips och idéer till arkitekten 

fast nästan inget av det användes när förskolan byggdes. Hon berättar att endast en ingång 

byggts för sex avdelningar för att alla skulle känna sig välkommen, något som pedagogerna 

vill ha fler av. Julia säger att det är många pedagoger som upplever att de skulle få påverka 

men att arkitekten inte tog vara på deras förslag.  

Det kan bli väldigt trångt ibland när det är många som kommer och går 

samtidigt genom samma dörr. (Julia) 

Även torkrummet som tre avdelningar delar på menar Julia inte fungerar så effektivt som de 

velat samt att den är för liten. Det begränsar dem en hel del då det en blöt dag bara går att vara 

ute en gång, om barnen inte har med sig dubbla uppsättningar av utekläder. 

  



18 

 

Likheter och skillnader 

 

Tabell 2. Förskolornas utformning och förskollärarnas tankar om denna. 

 Förskolan 

Granen 

Förskolan 

Tallen 

Förskolan 

Kotten 

Förskolan 

Stenen 

Har 

genomskinliga 

lådor eller 

skyltar  

Nej Ja Ja Ja 

Tillgängligt 

material 

Allt utom 

spel och 

pussel, för 

att de yngsta 

kan stoppa 

det i munnen 

Allt utom 

lego, pärlor, 

sax och lim, 

för att de 

yngsta 

barnen kan 

stoppa det i 

munnen 

Allt på 

avdelningen 

Allt på 

avdelningen 

Önskemål om 

förändring 

Lägre 

fönster, 

renovering, 

större rum 

för 

miniröris, 

normalhöga 

lysknappar 

Lägre 

fönster, mer 

insyn till 

vissa rum, 

armaturer i 

taket 

Ett till rum, mer 

igenbyggt på en 

stor och öppen 

yta 

Ett till rum, mer 

igenbyggt på en 

stor och öppen 

yta. 

Vad hindrar 

för att det ska 

bli verklighet 

Ekonomin Ekonomin Byggnadens 

utformning 

Byggnadens 

utformning 

Önskemiljö Ateljé där 

barnen kan 

lämna alster 

Ateljé där 

barnen kan 

lämna alster 

Köket utanför 

byggnaden som 

man når genom 

en korridor, ett 

rum till mellan 

två avdelningar 

En gemensam 

sovsal, raka 

väggar, större och 

mer fungerande 

torkrum, fler 

ingångar till 

förskolan 

Praktisk eller 

estetisk 

förskola 

Praktisk Praktisk Estetisk Estetisk 
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Tabell 3. Förskollärarnas uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön och barns lärande. 

 Förskolan 

Granen. 

Förskolan 

Tallen 

Förskolan 

Kotten 

Förskolan 

Stenen 

Den fysiska 

inomhusmiljön 

påverkar 

barns lärande 

Ja Ja Ja Ja 

Den fysiska 

inomhusmiljön 

är ett ständigt 

arbete 

Ja Nej Ja Nej 

Viktigt med 

tillgängligt 

material 

Ja Ja, även rätt 

mängd och rätt 

typ av material 

Ja Ja, även rätt 

mängd och rätt 

typ av material 

Nämner barns 

delaktighet 

Ja, i 

utformningen 

Ja, gällande 

materialets 

placering 

Ja, i 

utformningen 

och placering av 

materialet  

Ja, vid koll på 

vad som ska 

köpas in 

Nämner barns 

ålder som 

betydande 

Ja, de vill ha 

de yngre 

barnen nära 

sig, synligt 

Ja, de vill ha 

de yngre 

barnen nära 

sig, synligt 

Ja, de yngre får 

ha strävansmål 

för att använda 

vissa material 

när de blir äldre 

Nej 

Utgångspunkt 

vid 

utformningen 

av den fysiska 

inomhusmiljön  

Barnens 

behov 

Barnens 

intressen 

Barnens 

intressen 

Barnens 

intressen 

Vad utgår de 

ifrån vid köp 

av material 

Barnens 

behov, har 

något gått 

sönder? 

Barnens 

intressen, 

ålder, har 

något gått 

sönder? 

Köper in 

material som 

kan bli många 

saker. Men 

använder mest 

”skrotmaterial”  

Lånar mellan 

avdelningarna, 

men annars 

barnens 

intressen 

Nämner 

introduktion 

av nytt 

material 

Nej Ja Ja Ja 

 

Resultatsammanfattning  
Sammanfattningsvis så framkommer det genom observationerna att alla förskolor har olika 

utformade lokaler samt delvis olika möbler och material vilket ger olika förutsättningar för att 

arbeta med den fysiska inomhusmiljön för att främja barns lärande och utveckling. Genom 

observationerna framkommer det också tydligt att det finns vissa skillnader mellan nya och 

äldre förskolebyggnader. De nya förskolebyggnaderna har placerat allt material tillgängligt 

för barnen, det finns färre rum men mer öppna ytor och de har mindre total yta på 

avdelningarna. Dock finns vissa rum att tillgå utanför avdelningen på de nya byggnaderna 

som inte finns att tillgå på de äldre förskolebyggnaderna så som byggrum och ”hemvrå”, där 
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det mesta material som fokuserar på grovmotoriken finns. Det finns mestadels material som 

fokuserar på finmotoriken inne på avdelningarna.  

De äldre förskolebyggnaderna visar sig ha större total yta att tillgå och fler rum. Dock 

användes inte alla rum till fullo på någon av avdelningarna. De har även mer material, vilket 

framförallt riktar sig till grovmotorik och skapande. Observationerna visar också att allt 

material inte finns tillgängligt till alla barnen på avdelningarna. 

Genom intervjuerna framkommer det att båda förskollärarna som arbetar på nybyggda 

förskolor uttrycker en besvikelse över att arkitekterna som byggde förskolorna inte tagit vara 

på pedagogernas kunskap för att göra lokalerna mer praktisk. Förvånansvärt är att trots att 

pedagogerna på en förskola fick komma med förslag så tog inte arkitekten tillvara på det utan 

valde att göra lokalerna estetiska i stället för praktiska.  

Nämnvärt är också hur förskolorna som har barn i åldrarna 1-5 år upplever att de har större 

svårigheter att göra allt material tillgängligt än de som har åldersindelade avdelningar, då de 

uttrycker att det inte känns säkert. Överraskande är att det är olika material som förskollärarna 

ger uttryck för känns svårt att ha tillgängligt för de yngre barnen. En nämner pussel och spel 

medan den andra nämner pärlor, lego, sax och lim som något som inte känns bra att låta de 

yngsta barnen ha direkt tillgång till. Båda dessa förskolor nämner också att man vill ha de 

yngsta barnen nära sig och synliga medan de större barnen får sitta i ett annat rum med mindre 

uppsyn. Under en intervju berättade en förskollärare som arbetar på en åldersindelad förskola 

att hon menar att de yngre barnen får se fram emot att bli äldre då de inte kan ha allt material 

när de är yngre.  

Tre av fyra pedagoger pratar om hur viktigt det är att introducera nytt material för barnen. Så 

att barnen vet hur materialet ska användas och vad man behöver tänka på när man använder 

det. Sedan nämner alla förskollärare att det är av betydelse att materialet placeras tillgängligt 

så barnen själva ser och når det. Noterbart är att bara två av fyra förskollärare nämner att det 

också är av betydelse att det är rätt typ av material för alla barnen i barngruppen samt att det 

bör finnas rätt mängd material. Märkbart är att de är endast två stycken förskollärare som 

nämner att barnen har inflytande i utformningen av den fysiska inomhusmiljön. 

Analys 
Resultatet av innehållsanalysen av intervjusvaren visar på fem teman. Dessa teman som 

beskriver förskollärarnas uppfattning av den fysiska miljön och dess betydelse för barns 

lärande är följande: barns ålder, barns inflytande, material och lokaler. Observationerna 

fungerade som bakgrundsförståelse och integreras i denna analysdel i temat ”utformning”. 

Barns ålder 
Båda förskolor som har åldersblandade barngrupper nämner att de vill ha de yngre nära sig 

och under uppsyn medan de äldre barnen kan vara i ett annat rum. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) betonar att alla rummen ska kunna användas av alla barn under dagen, och 

det visar sig i studien att de yngre barnen på åldersblandade förskolor inte får möjligheten till 

att utnyttja alla rum, då pedagogerna uttrycker att de vill att de yngre barnen är synliga och i 
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närheten av pedagogerna. Förskollärarna trycker även på att visst material inte kan vara 

tillgängligt för de yngre barnen då de kan stoppa saker i munnen. I skolverkets (2013) 

allmänna råd om förskolan med kommentarer så skrivs det att det är viktigt att miljön på 

förskolorna är hälsosam och säker för barnen, vilket pedagogerna också utgår från när visst 

material inte kan vara framme då de uttrycker att det inte känns säkert. 

En förskollärare som endast har femåringar i sin barngrupp, berättar att hon är nöjd med att de 

idag har åldersindelade grupper då de gör att de kan utforma den fysiska inomhusmiljön efter 

just de barnen. Även allt material blir anpassat efter en och samma åldergrupp. Hon nämner 

också att de yngre barnen får ha strävansmål och se framemot att bli äldre då de barnen inte 

kan ha allt material när de är yngre. Resultatet visar att den fysiska inomhusmiljön bidrar till 

bättre möjligheter för att främja barns lärande och utveckling om barngruppen är 

åldersindelad än om den är ålderblandad, bland annat eftersom att allt material är anpassat 

specifikt efter deras ålder och kan vara tillgängligt samt att all utformning är anpassade efter 

dem. 

Barns inflytande 
Under intervjuerna framkommer det att två förskolor av fyra låter barnen vara delaktiga i 

utformningen av miljön, detta menar också Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) är 

oerhört viktigt, både för att barnen ska känna att de har inflytande men också för att miljön på 

förskolan ska intressera barnen och därmed främja till lärande och utveckling. En av 

förskolorna låter barnen få tycka till om vad som ska köpas in till avdelningen och på den 

fjärde förskolan är barnen delaktiga i materialets placering. Resultatet visar att hänsyn tas till 

barns inflytande vid utformning av inomhusmiljön vid två av förskolorna. 

Material – en del av den fysiska inomhusmiljön 
Under intervjuerna är det tre av fyra pedagoger som berättar att de alltid introducerar nya 

material för barngruppen. Det är viktigt menar förskollärarna då barnen får en förståelse för 

vad man kan göra med materialet, hur det ska användas, vad man måste tänka på och var det 

ska vara placerat menar dem. Alla pedagoger nämner också att det är viktigt att materialet är 

tillgängligt, vilket överensstämmer med Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som också 

betonar att det är viktigt att materialet finns tillgängligt för barnen. Observationerna visade att 

de nybyggda förskolorna hade allt material som fanns att tillgå på förskolorna tillgängliga 

medan de äldre förskolebyggnaderna hade visst material högre upp så barnen inte kom åt det 

på egen hand. Detta i enlighet med Nordin-Hultman (2004) som också såg att stora delar av 

materialen på svenska förskolor finns högt upp på hyllor i sina observationer. De två 

förskollärararna som arbetade i åldersblandade barngrupper betonade att det inte kändes 

säkert att ha visst material tillgängligt för vissa barn då de yngre kan stoppa saker i munnen. 

Skolinspektionen (2012) menar att förskollärare ofta har argument som att det blir rörligt eller 

att det är farligt för de yngre barnen att ha vissa typer av material framme. Fortsättningsvis 

menar Skolinspektionen att barnen i stället kan gå miste om viktigt lärande, både att utveckla 

självständighet men också tillit till sin egen förmåga om förskollärarna gör på ett sådant sätt.  

Två förskollärare betonar att det är av betydelse att det finns rätt mängd material och rätt typ 

av material för barnen som utmanar och lockar dem, detta skriver också Pramling Samuelsson 
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och Sheridan (2006) samt Björklid (2005) som betonar att materialet måste vara varierat, 

fantasifullt och flexibelt så det kan förflyttas eller ändras beroende på vad barnen leker. Det är 

viktigt att pedagogerna framställer materialet så det skapar nyfikenhet och intresse. Nordin-

Hultman (2004) kom fram i sin avhandling att i svenska förskolor så finns det ett stort urval 

material som fokuserar på grovmotoriken, samt att det fanns en liten variation på material av 

samma tema. Observationerna bekräftar att det finns mycket material som fokuserar på 

grovmotoriken och skapande på de äldre förskolebyggnaderna. De nyare förskolebyggnaderna 

visade observationen i stället på att de har mer material som fokuserar på finmotoriken och 

skapande på avdelningen. På en av dessa förskolor fanns byggrum och ”hemvrå” i andra rum 

utanför avdelningen att tillgå, men hur ofta barnen tillåts vara i dessa rum är oklart.  

Lokaler 
Båda förskollärarna som arbetar på de nybyggda förskolorna uttrycker en besvikelse över att 

ingen pedagog fått vara delaktig så att byggnaden blivit mer praktiskt byggd än estetisk som 

den är idag, vilket gör det svårt att bland annat möblera. Skolinspektionen (2012) betonar att 

det är huvudmannens ansvar att se till att förskolorna har de rätta fysiska och materiella 

förutsättningarna för att de skall kunna arbeta efter läroplanens strävansmål. Förskolornas 

huvudmän borde gjort pedagogernas förslag om bland annat fler rum och mer fasta väggar 

samt tak för att hålla ner ljudnivåerna till verklighet när förskolorna byggdes. 

De båda förskollärarna ger uttryck i sina intervjuer för att det finns vissa delar i lokalerna som 

de inte är nöjda med. Sedan önskar förskollärarna ett till rum för olika ändamål. Ena 

förskolläraren önskar en ”hemvrå” medan den andra vill få ett rum där barnen kan stänga in 

sig och bara vara ifred. I kvalitetsgranskningsrapporten av Skolinspektionen (2012) framkom 

det att många förskolor faktiskt har brist på rum där barn kan leka ostört, även Björklid (2005) 

kom fram till att det bör finnas utrymmen för barnen att leka ostört, vila och rum som är 

gjorda för lugna aktiviteter. Detta bekräftas i studiens resultat där båda pedagogerna berättar 

om estetiskt byggda lokaler som tillför bland annat hög ljudvolym i vissa situationer, men 

också brist på utrymmen där barnen kan stänga in sig.  

Förskollärarna som arbetar i de äldre byggnaderna ger uttryck för att de önskar låga fönster 

för att barnen lättare ska kunna kika ut. En förskollärare vill även en öppning till 

målarrummet för att få en bättre överblick om vad som sker i rummet. Björklid (2005) hävdar 

att många förskolor med äldre lokaler inte är anpassade till den nya läroplanen. Båda 

förskollärarna som arbetar i äldre förskolebyggnader drömmer också om ett skapanderum, 

något som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar är viktigt så barnen kan 

återkomma till sina arbeten och utveckla dem i stället för att behöva börja om varje gång. 

Förskollärarna menar att de försöker lösa det på bästa möjliga sätt genom att ha 

torkställningar som barnen kan lägga sina verk på. Observationerna visade också på att de 

saknas en ateljé på de äldre förskolorna även om de innefattar många rum. En förskola har till 

och med ett målarrum att tillgå, men som i dagsläget inte används. 

En förskollärare understryker att hon önskar armaturer i taket som går att justera efter vart 

man vill fokusera ljuset då de idag är fast taklampor som inte går att förflytta vilket resulterar 

i att det blir svårt att möblera om. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006), Skolverket 



23 

 

(2013) samt Skolinspektionen (2012) menar att det är viktigt att miljön är flexibel och 

anpassningsbar utifrån vilket intresse det finns i barngruppen. 

Utformning 
Observationerna visade att de äldre förskolebyggnaderna har större lokaler med fler rum 

medan de nyare byggnaderna har mindre lokaler men mer öppna ytor. Vilket gör 

utformningarna väldigt olika. Skolverket (2013) menar att det är av betydelse hur miljön är 

utformad för att det är avgörande för vilken utveckling barnen får möjlighet till. Enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) så bör rummen på förskolan inbjuda till olika 

sorters lek och aktiviteter, de bör passa till både enskild men också lek i grupp. Att det de 

svenska förskolorna är starkt knutna till den svenska traditionen är något Nordin-Hultman 

(2004) menar på. Helt enkelt menar hon att det finns mönster för hur lokalerna och rummen 

ska se ut. Resultatet i studien visar att förskolorna har olika förutsättningar med den fysiska 

inomhusmiljön som pedagogerna menar främjar barns lärande och utveckling. De nybyggda 

förskolorna har bland annat mer anpassat material och möbler utifrån barngruppen samt 

mindre och öppnare yta,  medan de äldre förskolorna har större lokaler och fler rum att tillgå. 

Det är bara två förskollärare som nämner att den fysiska miljön är ett ständigt arbete och inte 

bara något som sker när man byter barngrupp. Detta resultat indikerar att alla förskolor inte 

hela tiden tittar på hur den fysiska inomhusmiljön kan främja barns lärande. Nordin-Hultman 

(2004) understryker att om ett barn är i ett rum så är det miljön och materialet som avgör om 

man ser barnet som kompetent eller ett barn som är i behov av särskilt stöd. Det är rum som 

ska erbjuda variation och olika aktiviteter. Rummen måste erbjuda variation och olika 

aktiviteter för att barns olikheter ska få plats i förskolan.  

Metoddiskussion 
Att både göra observationer och intervjuer har i denna jämförande fallstudie varit relevant för 

att kunna svara på mina forskningsfrågor. Under observationerna fick jag se hur det såg ut på 

förskolorna innan jag fördjupade mig i förskollärarnas tankar om den fysiska inomhusmiljöns 

betydelse för barns lärande och utveckling.  

Genom dessa fyra observationer och lika många intervjuer har jag kunnat besvara mina 

forskningsfrågor och därmed mitt syfte till studien. Jag är nöjd med informationen som 

framkommit inom den tidsram vi haft för att genomföra examensarbetet. På två förskolor var 

barngruppen inomhus och lekte aktivt över hela avdelningen under observationerna, vilket 

resulterade i att min dokumentation av dessa två förskolor blev mer fokuserat på 

utformningen och dess material vid en viss en del av rummet. 

Ett rättvist resultat har kunnat redovisas i studien tack vare dokumentationer av 

observationerna samt att intervjuerna spelades in. För att höja trovärdigheten på studien skulle 

jag behöva vara på samma förskolor fler gånger och observerat när utformningen förändras, 

eftersom att barngruppens intressen förändras under årets gång. Tyvärr fanns inte den 

möjligheten på grund av tidsramen som var lagd för att genomföra studien. Enligt mig är ändå 

tillförlitligheten för studien god då studien är genomförd i olika delar av hela kommunen. Det 
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är enbart jag som har samlat in datan och därmed har insamlingen av information skett på 

liknande sätt på alla förskolor. Intervjufrågorna har i grund och botten varit samma till alla 

pedagoger även om vissa följdfrågor varit olika beroende på vad som kommit upp under 

samtalet. Sammantaget kan man säga att jag är nöjd med studien och hela arbetsprocessen. 

Jag är även nöjd med den empiri som studien fick ta del av som kunde resultera i att mina 

forskningsfrågor besvarades. 

Resultatdiskussion 
Resultatet i studien indikerar på att det är svårare att få den fysiska inomhusmiljön att främja 

alla barns lärande och utveckling om man har en barngrupp på 1-5 år jämfört med om man har 

åldersindelade avdelningar och exempelvis endast har barn som är fem år. I det förstnämnda 

så berättar förskollärarna att de vill att de yngre barnen ska vara synliga och nära 

pedagogerna. Samtidigt skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att alla rummen 

ska kunna användas av alla barn under dagen. Förskollärarna nämner också vissa material 

som inte känns säkert att ha framme för de yngre barnen, vilket även påverkar möjligheterna 

till att erbjuda äldre barn ett rikt materialutbud. Skolinspektionen (2012) hävdar att barnen då 

kan gå miste om viktigt lärande. Det som gör att jag ifrågasätter att pedagogerna på två 

förskolor inte har framme allt material är att pedagogerna på dessa förskolor nämner olika 

material som inte känns säkert. Det vekar råda delade uppfattningar mellan förskolorna om 

vilket material som inte är lämpligt. De förskollärare som arbetar på nyare förskolor pratar 

positivt om att avdelningarna är åldersindelade eftersom att det då går att fokusera mer precist 

på barnen och att allt material och all utformning är anpassade efter dem. Skolverket (2013) 

menar att det är av betydelse hur miljön är utformad för att det är avgörande för vilken 

utveckling barnen får möjlighet till. Även Nordin-Hultman (2004) understryker att om ett 

barn är i ett rum så är det miljön och materialet som avgör om man ser barnet som kompetent 

eller ett barn som är i behov av särskilt stöd. De förskolor som har åldersblandade 

barngrupper behöver ha en utformning och utmanande material både för ettåringar men också 

för femåringarna. Detta borde resultera i att de förskolorna som har ett större ålderspann har 

mer material på förskolorna än vad de förskolorna som har åldersindelade avdelningar har. 

Detta tycker jag mig också kunnat se under observationerna. Jag själv trodde inte alls att det 

skulle vara av betydelse vilken åldergrupp barngruppen betstår av när jag började med 

studien. 

Studiens resultat visar också att det ger både möjligheter och hinder att befinna sig i nya 

förskolebyggnader. Möblerna är på barnens nivå, stora fönster som gör att barnen lätt kan se 

ut och de gör att mer ljus kommer in i lokalen. Grundtanken är att det ska finnas ateljé och att 

barnen ska kunna lämna sina alster för att återkomma till dem. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) menar att det är viktigt att barnen kan återkomma till sina arbeten och 

utveckla dem i stället för att behöva börja om varje gång. Lådorna på avdelningarna är 

genomtänkta så att de är genomskinliga eller skyltade för att barnen enkelt ska se vad som 

finns i lådorna, samt att de är på en höjd så alla barnen når det. När studien började trodde jag 

att de nya förskolebyggnaderna skulle vara oklanderliga, vilket dock visade sig vara fel. 

Resultatet visar i stället på att det finns vissa brister. På vissa ställen är ytorna så öppna att det 
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fort blir hög ljudvolym, och det finns få rum där barnen kan stänga in sig och få vara ifred. 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) så bör rummen på förskolan inbjuda till 

olika sorters lek och aktiviteter, de bör passa till både enskild men också lek i grupp. En 

förskollärare nämner ett torkrum som inte fungerar så att barnen inte kan gå ut flera gånger 

om barnen inte har flera uppsättningar kläder med sig vissa dagar, samt att det inte finns en 

enda vinkelrät vägg på hela förskolan. Den andre förskolläraren som också arbetar på en 

nybyggd förskola berättar att de blir så hög ljudvolym i matsalen så de väljer att äta inne på 

deras avdelning i stället. Skolinspektionen (2012) menar att det är huvudmannens ansvar att 

se till att förskolorna har de rätta fysiska och materiella förutsättningarna för att de skall 

kunna arbeta efter läroplanens strävansmål. Att inte pedagogerna fått vara delaktiga och skapa 

praktiska lokaler är inte en god och genomtänkt plan enligt mig. Om det Skolinspektionen 

skriver stämmer, att det är huvudmannens ansvar, bör dessa personer titta på byggnaderna en 

gång till och prata med sina pedagoger på plats så att de förstår hur viktig deras kunskap och 

tankar är.  

De äldre förskolebyggnaderna har fördel i att de har större yta och fler rum där barnen kan 

stänga dörren om sig. Nackdelarna visar resultatet är att det kan vara dålig insyn till de mindre 

rummen på avdelningarna. Det är inte heller lika anpassat på barnens nivå, exempelvis är 

toaletterna normalhöga, de flesta bord och stolar är höga och så vidare. Björklid (2005) 

hävdar att många förskolor med äldre lokaler inte är anpassade till den nya läroplanen. Båda 

förskollärarna som arbetar i äldre byggnader drömmer om en ateljé där barnen kan lämna sina 

alster. Observationerna visade att båda dessa förskolor har möjlighet att skapa ett sådant rum 

då de på båda förskolorna finns ett rum som knappt används för tillfället. Möjligen inte lika 

stort rum som de berättar om att de önskar, men de är ändå ett rum som inte används i onödan. 

En förskola har ett bord för måltid där men jag anser att det bordet kan förflyttas för att få 

möjligheten att göra ett rum där barnen kan skapa och lämna sina alster. Den andra förskolan 

har det mest som förråd just nu. 

Observationerna i studien visade också att mycket av möblerna på alla förskolorna är väldigt 

fasta och svåra att flytta runt. Vissa lättare ting som stolar och kuddar fanns på alla 

avdelningar som går att förflytta och anpassa efter leken. Av observationerna framkommer det 

att det finns mer av större flytt- och förändringsbart material på de äldre förskolorna som har 

1-5 åringar. Exempelvis fanns det mer kuddar, stora legobitar och annat material som går att 

förändra och anpassa i barnens lek än på de nyare förskolorna där det egentligen inte fanns 

något större material inne på avdelningarna. På dessa avdelningar fanns det mer material som 

fokuserar på skapande och finmotoriken så som exempelvis mindre legobitar, kaplastavar. Av 

dessa material går det inte exempelvis att bygga ett hem eller en bil där barnen ryms. Varför 

det inte finns inne på avdelningarna vet jag inte, bryter dessa förskolor den svenska 

traditionen här om att ha mycket material för grovmotoriken? 

Barns inflytande nämndes under olika omständigheter av förskollärarna. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det är oerhört viktigt att barnen får vara med och 

utforma den fysiska miljön på förskolorna. Jag trodde att det skulle vara fler förskolor som lät 

barnen vara mer delaktiga hur det ska se ut då det är barnen som ska tycka miljön är intressant 
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och inspirerande på förskolorna. Resultatet visade dock att det bara är två av fyra förskolor 

som låter barnen var delaktiga i själva utformningen.  

Slutsatser 
Studien ger en klar indikation på att nya och äldre förskolebyggnader har olika förutsättningar 

med den fysiska inomhusmiljön för att främja barns lärande och utveckling. Den tyder också 

på att det är positivt med åldersindelade barngrupper då det gäller att utforma och arbeta med 

den fysiska inomhusmiljön. Resultatet som framkommit i studien kan användas av pedagoger 

som vägledning, stöd och även en tankeställare i utformandet av den fysiska inomhusmiljön 

för att främja barns lärande och utveckling i förskolan. Studien kan också bli användbar för 

arkitekter och kommuner som funderar på att bygga nya förskolebyggnader. Klart och tydligt 

visar resultatet på att det är viktigt att lyssna på pedagogerna och ta tillvara på deras 

kunskaper och erfarenheter så lokalerna kan bli så praktiska som möjligt, och därmed vara en 

god hjälp att uppfylla läroplanens strävansmål för förskolan. 

Denna studie skapar också nyfikenhet kring vidare forskning inom området. En uppföljning 

skulle kunna vara att undersöka likheter och skillnader mellan åldersindelade grupper 

gentemot blandade åldersgrupper i förhållande till hur den fysiska inomhusmiljön främjar 

barns lärande. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

 

Hur ser din bakgrund som förskollärare ut? 

Hur anser du att den fysiska inomhusmiljön påverkar barns utveckling och lärande? 

Vad utgår ni från när ni utformar inomhusmiljön på förskolan? 

Beskriv den senaste gången ni ändrade utformningen i ett rum på förskolan. Vad gjordes? 

Berätta om då du sett att utformningen av den fysiska miljön har varit ett hinder för barns lärande 

och utveckling. 

Berätta om då du sett att den fysiska miljön främjat till lärande och utveckling. 

Vad utgår ni från vid valet av material som ni väljer att köpa in? 

Hur gör ni materialen tillgängliga för barnen? 

Finns det något i den fysiska miljön på din förskola som du skulle vilja förändra, vad och varför? 

Vad är det som sätter hinder för att det ska bli verklighet? 

Om du skulle få utforma en önskemiljö? Hur skulle den se ut? 
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Bilaga 2. 

Hej! 

Jag heter Frida Sjödin och gör min sista termin på förskollärarprogrammet i 

Skellefteå. Det är dags att skriva examensarbetet som ska handla om den fysiska 

inomhusmiljön. Arbetets syfte är att genom observationer av utformningen på 

förskolan och intervjuer av förskollärare se hur förskolorna arbetar med den 

fysiska inomhusmiljön utifrån de förutsättningar som finns.  

Jag önskar få komma till er förskola och observera hur ni utformat miljön på just 

er förskola. Möjligtvis kommer jag även att ta något foto på inomhusmiljön, för 

att lättare komma ihåg hur det såg ut då jag är åter på högskolan.  

Sedan önskar jag få genomföra en intervju med en förskollärare som tar ca 30 

minuter. Intervjun kommer att spelas in på ljudfil så att informationen kan 

återges så rättvist som möjligt. Det är endast jag som kommer att bearbeta 

informationen efteråt. Ni kommer att vara helt anonyma och ni har rätt att 

avbryta er medverkan när som helst. 

Om ni väljer att medverka så skickar jag intervjufrågorna i förväg så ni har 

chansen att läsa igenom dessa innan om så önskas. 

 

Vid frågor får ni gärna kontakta mig. 

[Mobilnummer och mailadress borttaget] 

 

Med vänlig hälsning Frida Sjödin. 

 

 

 


