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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa förskollärares syn på den fysiska miljön i förskolan, 

men även om förskolans pedagogiska inriktning påverkar arbetet med utformningen av 

förskolans fysiska miljö. Vi har utgått från följande frågeställningar; vad är förskollärares 

syn på den fysiska miljön? Hur kan förskolans pedagogiska inriktning påverka 

förskollärares syn på den fysiska miljön? Hur beskriver förskollärarna att den fysiska 

miljön utformas i relation till barngruppen? Studiens resultat är baserat på intervjuer med 

yrkesaktiva förskollärare som arbetar på förskolor med olika pedagogiska inriktningar. 

Resultatet visar att förskollärarna uttrycker att den fysiska miljön bör vara föränderlig och 

alltid utgå från barngruppens behov, förändras barngruppen bör miljön förändras parallellt 

med den. Förskollärarnas syn på miljön är relativt likvärdig, däremot har de olika 

tillvägagångssätt i sitt arbete med utformningen av miljön. Deras fokus ligger på olika 

områden i utformningen beroende på förskolans pedagogiska inriktning. Förskollärarna 

uttrycker att en betydande faktor som påverkar utformningen av förskolans fysiska miljö 

är barngruppens ålder.  

 

Nyckelord: Pedagogisk inriktning, barngruppens ålder, inomhusmiljö, utomhusmiljö, 

Reggio Emilia, Waldorf, Montessori. 
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1. Inledning  

 

Barnen spenderar mycket tid i förskolans verksamhet, det är av stor vikt att förskolans alla 

delar bildar en helhet. En av delarna är den fysiska miljön där barn och personal vistas stor 

del av dagen. Vi tror att arbetet med miljön är en viktig del i förskollärarens pedagogiska 

uppdrag. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att personalen på 

förskolorna utformar miljön på olika sätt, vilket innebär att barnen på förskolorna erbjuds 

olika miljöer och material. Däremot har vi upplevt att det oftast finns en grundstruktur i 

miljön som personalen utgår från. Grundstrukturen har sett ganska lika ut på samtliga 

förskolor. Vad är det som gör att miljön är utformad på ett visst sätt?   

 

Många förskollärare vi mött beskriver arbetet med miljön som en ständigt pågående 

process. Det har väckt tankar kring förskollärares syn på miljön och dess innebörd. Finns 

det något som förskollärare tar hänsyn till i utformningen av miljön för att barnen ska få så 

bra förutsättningar som möjligt? Beroende på hur miljön är utformad har vi tidigare 

upplevt att barngruppen använder den på olika sätt. Genom att byta plats på ett material 

har vi sett att barnen intresserar sig mer för det än tidigare. Finns det mycket material som 

barnen intresserar sig för så har vi upplevt att de stannar i samma aktivitet under en längre 

tid, något vi anser vara positivt.  

 

Enligt skollagen ska utformningen av förskolans lokaler vara anpassad och stödja den 

pedagogiska verksamheten som bedrivs (Skollag, 2010:800). Under åren har antalet 

inskrivna barn i förskolan ökat. Skolverket (2017) skriver att det har skett en ökning på 

närmare 9000 barn från hösten 2016 till hösten 2017. Skolverket menar att storleken på 

barngruppen och dess sammansättning bör anpassas efter den fysiska miljöns 

förutsättningar, såsom storlek och utformning.  

 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) ska den fysiska miljön utformas så att 

barnen får en miljö som är anpassad för att gynna barnens utveckling och lärande. Miljön 

bör vara uppbyggd på ett sätt som är inspirerande och inbjuder till lek och utforskande. I 

läroplanen beskrivs den fysiska miljöns utformning väldig kortfattat vilket lämnar 

utrymme för tolkning. Kan förskolor utforma miljön på olika sätt?  

 

Detta har väckt en nyfikenhet hos oss för hur förskollärare tänker kring den fysiska 

miljöns utformning utifrån barngruppens behov. Utifrån tidigare erfarenheter har vi 

uppmärksammat att det finns stora olikheter i förskollärares medvetenhet kring den 

fysiska miljöns betydelse och hur den utformas med hänsyn till den aktuella barngruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares syn på förskolans fysiska miljö samt 

deras uppfattning av barngruppens betydelse för miljöns utformning.   
 
Frågeställningar: 
 

• Vad är förskollärares syn på den fysiska miljön? 

• Hur kan förskolans pedagogiska inriktning påverka förskollärares syn på den 

fysiska miljön? 

• Hur beskriver förskollärarna att den fysiska miljön utformas i relation till 

barngruppen?  
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3. Bakgrund 

I denna del kommer vi att redovisa för tidigare forskning och relevant litteratur kring 

förskolans fysiska miljö. Vi kommer beskriva de olika pedagogiska inriktningar som finns 

och hur deras pedagogik kan påverka miljöns utformning. I denna studie kommer 

begreppet miljö att innefatta förskolans fysiska inom- och utomhusmiljö. Avslutningsvis 

nämner vi styrdokumenten som är ramarna för förskolans verksamhet.  
 

3.1. Förskolans fysiska miljö 

Förskolans fysiska miljö är en av de första miljöer som barnet möter och tillbringar en stor 

del av sin tid i. Det ställs stora krav på miljöns utformning. Viktigt är att miljön på 

förskolan är utformad efter barngruppens behov för att kunna skapa ett upptäckande och 

lärande. Förskolläraren har i uppgift att skapa en trygg miljö för barnen att vistas i. Den 

ska samtidigt vara utformad på ett sätt som inbjuder till utforskande, lek och lärande 

(Björklid, 2005). 
 
Mårtensson (2004) menar att den fysiska miljöns utformning har stor betydelse för 

barnens lek. Utifrån förskolans miljö och det material som erbjuds väljer barnen att leka 

en viss typ av lekar. Björklid (2005) nämner att miljön och materialet på förskolan får inte 

vara för styrd utan bör lämna utrymme för barnens egen spontanitet och fantasi i den fria 

leken. Miljön är även en bidragande faktor till om barnen trivs på förskolan eller inte 

(Björklid, 2005). Kragh-Müller och Einardòttir (2012) har i sin studie valt att fokusera på 

vad i den fysiska miljön som gör att det blir bra för de barn som ska vistas där. De har 

kommit fram till att barnen som inte trivs i den miljö där de vistas har svårt att lära sig 

något nytt.  
 
Den fysiska miljön skapar känslor som ligger till grund för skapandet av minnen och 

miljöns utformning har en direkt påverkan på barnets anknytning till platsen. Den fysiska 

miljöns utformning i förskolan kan ha stor betydelse för barngruppens känslor och kan 

avgöra om barnen känner sig hemma på förskolan eller inte. Känslorna som barngruppen 

skapar i förskolans miljö kan finnas kvar livet ut, när barnen samspelar med den fysiska 

miljön skapas barnens minnen och erfarenheter (Sandberg & Vuorinen, 2008). 
 
Enligt Björklid (2005) har den fysiska miljön betydelse för barnens lärandeprocesser. Det 

finns även ett ytterligare perspektiv av den fysiska miljön. Samspelet mellan individen och 

miljön lyfts tydligt fram i ett miljöpsykologiskt perspektiv. Forskare inom miljöpsykologi 

intresserar sig för hur miljön kan påverka individens psykologiska processer. Redan under 

1800-talet så ansågs miljön ha en betydande roll för barns utveckling. Lev. S Vygotskij 

(1896–1934) är en av de främsta företrädarna för sociokulturell teori. Han betonar att vi 

lär i samspel med andra och det sociala sammanhang som vi befinner oss i. Vygotskij 

menar att det sociala samspelet med andra barn och den materiella miljön som erbjuds har 

en betydande roll för barnets utveckling. Det gäller då att erbjuda varje individ en fysisk 

miljö som stimulerar och utmanar. Miljön bör vara utformad på ett sätt som uppmanar till 

samspel mellan barnen. De upplevelser och möten som sker med miljön påverkar barnet 

och blir ett minne som barnet alltid bär med sig (Svensson, 2009).  
 
I en genomtänkt, fungerande och stimulerande miljö kan barn använda hela sin kropp som 

ett verktyg för att förstå sig själva och deras omvärld. Miljön i förskolan bör vara 

uppbyggd på ett sätt så att barnen själva interagerar med miljön utan att behöva be om 

hjälp av vuxna. En miljö där barnen självständigt kan vistas kan bidra till att det sker färre 

konflikter, barnen blir tryggare i sig själva och de kan engagera sig i samma lek under en 
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längre tid. Miljön och materialet som erbjuds förmedlar en känsla av vad som förväntas av 

barnen (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016).   
 

“I varje rum skapas också symboliska värden beroende på vilka leksaker som finns 

där, vad som är tillåtet att göra och vilka som har tillträde. I samspel med det 

symboliska tillskrivs därför rummen eller platserna olika betydelse eller också 

förändras funktioner av de barn och vuxna som vistas där” (Williams m.fl., 

2016:71). 

 
Genom att uppmuntra barnen till att leka i små grupper om 3–5 barn så finns det fler 

möjligheter för barnen att skapa en tydlig lek. Den mindre gruppen barn bidrar till att de 

får möjlighet att prata med varandra, lyfta fram idéer och lösa konflikter som i sin tur kan 

utveckla leken. För att barnen ska kunna leka i mindre grupper så måste miljön vara 

uppbyggd på ett sätt som tillåter detta. Det material som erbjuds i förskolans fysiska miljö 

ska vara utvalt för att passa den barngrupp som befinner sig i den. I utformandet av den 

fysiska miljön så måste förskollärarna lyssna till barnens behov och ta hänsyn till deras 

tidigare erfarenheter. Genom att dokumentera barnen i den lek som pågår på avdelningen 

kan pedagogerna lättare komma fram till vad barnen intresserar sig för just nu. Om 

barngruppen visar bristande intresse kan förskolans fysiska miljö vara i behov av 

förändring som kan leda till att barnen fortsätter att intressera sig (Isabell, 2012). Även 
Kragh-Müller & Einardòttir (2012) beskriver detta.  

 
“När vi vet mer om vad som engagerar barnen, vad som ger dem lust att lära, vad som får 

dem att trivas och vad som eventuellt får dem att inte tycka om att gå i skolan, har vi ett 

bättre underlag för att kunna skapa utvecklings- och lärmiljöer som kan hålla kvar 

barnens nyfikenhet och glädje i att upptäcka och lära” (Kragh-Müller & Einardòttir, 

2012:145). 
 

3.1.1. Arkitekturens betydelse  

I förskollärares arbete finns det olika faktorer som kan ha betydelse för hur de kan utforma 

den fysiska miljön. Arkitekturen på förskolan kan avgöra vilka yttre förutsättningar som 

finns, vilket både kan underlätta eller försvåra förskollärarnas arbete med miljön.  

 

Sandberg och Vuorinen (2008) menar att barnen skapar en identitet med den miljö som de 

befinner sig i. I samspelet med den fysiska miljön utvecklas barnens olika kompetenser, 

den fysiska miljön i förskolan blir barngruppens arena för lek och lärande. Miljön ska vara 

tillåtande och ge möjlighet för barnen att känna att deras behov blir tillgodosedda. I 
utformningen av den fysiska miljön är det viktigt att ta hänsyn till att barn ibland vill 

känna sig oberoende av vuxna, och avskilja sig från de vuxna och resterande barngrupp. 

Därför bör det i miljön finnas utrymmen där barnen på eget initiativ kan välja att vara 

själva. Miljöer som förmedlar en känsla av lugn är viktiga för barngruppens välbefinnande 

(Sandberg & Vuorinen, 2008).  
 
Den fysiska miljön i förskolan har större påverkan på barngruppen än vad som tidigare 

funnits vetskap om. Asplund (1983) menar att en plats alltid har ett syfte, förskolan kan då 

ses som en plats som formas efter barnen men som samtidigt formar barnen. Forskare 

visar allt större intresse för den fysiska miljön och dess betydelse. Samspelet mellan 

individen och den fysiska miljön synliggörs mer och mer. Kunskaper och medvetenhet om 

den fysiska miljön i förskolan och dess betydelse blir allt större hos personalen i 

förskolan.  
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Förskolans fysiska miljö har förändrats genom tiden, förskolan har utvecklats och 

förtydligat strävansmål för barnens utveckling genom införandet av läroplanen. 

Förändringarna har även påverkat den fysiska miljöns utformning. Utformningen av 

miljön idag sker med hänsyn till styrdokument och dess strävansmål. Det är en fördel om 

förskollärare är delaktiga i ritningarnas utformande vid planeringen av nya förskolor. 

Arkitekt och förskollärare kan då samarbeta för att skapa en bra arkitektur som passar för 

den verksamhet som ska bedrivas (Andersson, 2016). 

 
de Jong (2010) skriver att den fysiska miljön har en direkt påverkan på barnen och 

aspekter som rummets storlek har en betydelse för hur många som kan vara tillsammans 

på samma plats. Den fysiska miljöns förutsättningar kan påverka barnens gemenskap, 

eftersom den fysiska miljöns utformning kan påverka barnens sociala samspel.  
 
Det är inte bara det föränderliga i den fysiska miljön som är viktig att ta hänsyn till. Den 

fysiska miljön i förskolan innefattar även fast arkitektur och rummens storlek. Ahlberg 

(2007) menar att arkitekturen ska vara anpassad efter de som ska använda byggnaderna 

och vilken verksamhet som ska bedrivas. Ska byggnaden användas av barn så bör det 

läggas stor vikt vid den fysiska storleken. I dessa byggnader finns det olika delar som 

behöver finnas med redan i planeringen, utrymmen anpassat till olika aktiviteter och hur 

barnen rör sig är två exempel. Rosqvist (2014) nämner att förskollärare utifrån förskolans 

utformning av den fysiska miljön kan undvika att genomföra vissa aktiviteter. Det kan 

även handla om att rutinsituationer blir stressigare än vad de hade behövt vara om 

storleken och utformningen av rummet hade varit anpassad för de barn som ska vistas där. 

Om en förskoleverksamhet bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga kan detta skapa 

stress hos både barn och vuxna.  
 

3.1.2. Barngruppens inflytande 

Det är viktigt att pedagogerna tar tillvara möjligheten att inkludera barnen i utformningen 

av den fysiska miljön i förskolan. Att ta tillvara barngruppens åsikter och idéer är ett sätt 

att få barnen delaktiga och visa att de kan vara med och påverka sin omgivning. I 

förskolan är det viktigt att den fysiska miljön utformas efter barngruppen. De bör vistas i 

en miljö där alla barn får en känsla av tillhörighet och inte blir uteslutna på grund av 

miljöns utformning. Den fysiska miljön och hur väl den är anpassad till den aktuella 

barngruppen är avgörande för barnens tillgång till leken. Det är viktigt att i utformningen 

av miljön vara medveten om eventuella begränsningar som kan uppstå för barnen i deras 

samspel med miljön (Brodin & Lindstrand, 2008).    
 
I processen att skapa en miljö som barngruppen och pedagogerna känner sig trygga i är det 

av stor vikt att arbeta med barngruppens delaktighet. Det är viktigt att barngruppen får 

känna en delaktighet i miljöns utformning, och känner att tankar och idéer respekteras och 

tas hänsyn till (Skolinspektionen, 2012). Skolinspektionen (2012) skriver att lokalerna 

idag på många förskolor inte är utformade på ett sätt som ger bra förutsättningar. Detta 

försvårar förskollärarnas arbete med att skapa en verksamhet som lever upp till 

barngruppens behov och det lärandeuppdrag som finns. Trots att förutsättningarna inte är 

optimala finns det förskolor som ändå lyckas skapa bra förutsättningar för barngruppen i 

den fysiska miljön. I andra fall finns det förskolor trots stora öppna lokaler med bra 

förutsättningar som inte lyckas skapa en stimulerande miljö som tar tillvara på 

barngruppens intressen. Detta visar att den pedagogiska medvetenheten påverkar hur 

förskolan nyttjar den fysiska miljön både ute och inne (Skolinspektionen, 2012).  
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“För att möta varje barngrupps skiftande sammansättning och behov är det viktigt att 

kontinuerligt organisera och omorganisera den pedagogiska miljön” (Williams m.fl., 

2016:71). 

 
Williams m.fl. (2016) nämner att det är lämpligt att pedagoger i förskolan medvetet tänker 

igenom de val och beslut som har bidragit till att miljön ser ut på ett visst sätt. Det är 

viktigt att reflektera över om miljöns utformande stödjer barnens behov och skapar 

förutsättningar för barnens lärande och utveckling utifrån förskolans styrdokument. 

Rummen bör vara utformade på ett sätt som gör det möjligt för barnen att leka i mindre 

grupper, barnen ges då möjligheten att utforska miljö och material i sin egen takt (Williams 

m.fl., 2016). 
 

3.2. Pedagogiska inriktningar 

 

I dagens samhälle finns det förskolor som arbetar utifrån olika pedagogiska inriktningar. 

  

“Ett stort antal förskolor är ”Reggio Emilia” -inspirerade eller har en genomgående 

profil som bygger på denna inriktning. Andra förskolor, i granskningen fristående 

förskolor, arbetar med inspiration från Montessori eller Waldorfpedagogik, medan det 

finns de som i alla delar genomsyras av någon av nämnda pedagogiska inriktningar”. 

(Skolinspektionen, 2012:25).    
 

3.2.1. Reggio Emilia filosofin 

Reggio Emilia filosofin grundades i Italien av Förskolläraren och psykologen Loris 

Malaguzzi (1920–1994). Loris Malaguzzi var aktiv med att bygga upp kommunala 

förskolor som utgår från grundtanken om demokrati och humanistiskt förhållningssätt. 

Detta var startskottet för Reggio Emilia filosofin. Vallberg Roth och Månsson (2010) 

beskriver att inflytande, utforskande, olikheter och delaktighet är centralt i det Reggio 

Emilia inspirerade arbetssättet (Vallberg Roth & Månsson, 2010). 
 
Reggio Emilia filosofin kommer till uttryck även i den fysiska miljön i förskolan. Miljön i 

sig förtydligar det sätt som pedagogiken vill närma sig barnen på och möjliggör ytterligare 

en del av det pedagogiska arbetet. Miljön, materialet och redskapen som finns tillgängliga 

ska spegla den pedagogiska viljan, samt dess möjligheter som kan utnyttjas i det 

pedagogiska arbetet. I Reggio Emilia inspirerat arbetssätt är barnen i centrum, 

pedagogiken grundar sig i barnens behov och de ges möjlighet att påverka och vara 

delaktiga i verksamheten och dess utformning (Wallin, 1999). 
 
Wallin (1999) lyfter fram ytterligare en central tanke kring att lärande och kunskap ska 

skapas i möten med andra och bygga på nyfikenhet hos barnen. Miljön ska vara uppbyggd 

på ett sätt som möjliggör dessa möten. Den ska vara inbjudande och fånga barnens 

intresse. Därför bör det finnas en stor variation bland det material som erbjuds i den 

fysiska miljön. Miljön på förskolan är inte statisk utan är ständigt i förändring. De 

förändringar som sker presenteras och introduceras för barnen. Pedagogerna bör alltid 

sträva efter att erbjuda barnen en miljö som inbjuder barnen till nya möjligheter. 

Materialet på förskolan ska vara lättåtkomligt för barnen och inbjuda till 

normöverskridande lekar. Reggio Emilia inspirerat arbetssätt bygger på närvarande 

pedagoger där miljön ses som en tredje pedagog. Förskolans miljö ska vara lättorienterad, 

kännas öppen för både vuxna och barn. Den fysiska miljön ska gynna de vuxnas 

pedagogiska arbete och samtidigt utgå från barnens perspektiv (Wallin, 1999).  
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“Barnen är uppdelade på åldersavdelningar. Olika åldrar kräver olika saker av sin 

pedagogiska miljö” (Wallin, 1999:22).  
 
Inom Reggio Emilia filosofin beskrivs miljön som tredje pedagog. Miljön i förskolan kan 

ge ytterligare ett stöd åt barnens utveckling och lärande. Barnens uttryck blir en central del 

av den anpassning som sker i den pedagogiska miljön. Barnens interaktion med miljön blir 

uppmärksammad genom de pedagogiska dokumentationer som görs. Detta är sedan ett 

underlag för utveckling och förändring i den pedagogiska miljön. Miljön förändras i takt 

med att barnens intressen ändras. Under arbetet med den pedagogiska miljön lyfter 

pedagogerna fram det kompetenta barnet. Det material som erbjuds i verksamheten ska 

uppmuntra till skapande och kreativitet. Att ha ett varierande utbud av icke färdigt och 

könsneutralt material kan stimulera barnens fantasi till skillnad från traditionella leksaker. 

Därför undviker pedagogerna att använda sig av traditionella leksaker (Folkman, 2018).  
 

3.2.2. Waldorfpedagogik 

Waldorfpedagogiken har utvecklats sedan mitten av 1800-talet. Idag utgår 

Waldorfförskolan från läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) gemensamt med sina 

egna framtagna måldokument (Waldorfskolefederationen, 2016). I Waldorfförskolans 

egen kursplan beskrivs ett fokus på helheten där barnets egen kunskap och förmåga får 

komma till sin fulla rätt. Förskolans pedagogik är öppen för att barnen på olika sätt ska få 

möjlighet att närma sig ny kunskap. Pedagogerna strävar efter att barnen ska få upptäcka 

och utveckla sina förmågor till sin fulla potential. De arbetar medvetet för att främja 

barnens allsidiga utveckling. Begreppen tanke, känsla och vilja ses som centrala i 

arbetssättet (Waldorfskolefederationen, 2016).  
 
På förskolor med Waldorfinriktning får barnen möta en värdegrund där demokrati, 

jämställdhet, integritet, allas lika värde och respekt mellan människor är central. 

Waldorfpedagogiken strävar efter en förståelse för alla människor och att alla människor 

skapar ett samhälle där alla är unika. Förskolan ska vara ett stöd för barnen, pedagogerna 

ska vägleda barnen och bemöta alla med respekt. Pedagogerna ska vara bra förebilder som 

eftersträvar att upprätthålla etiska värden, en könsneutral miljö och material. Pedagogerna 

ska följa varje enskilt barn i leken för att förmedla trygghet och finnas där för handledning 

(Waldorfskolefederationen, 2016). 
 
Waldorfpedagogiken vill upprätthålla en omsorg där alla känner sig trygga och vistas i en 

hälsosam miljö. Alla barn i förskolan ska känna sig sedda och uppmärksammade, barnen 

ska känna sig accepterade för den de är. Waldorfförskolläraren strävar efter att de yngre 

barnen får en stark relation med sin bestämda förskollärare för att bekanta sig med 

förskolans miljö och känna sig trygg i den, för att senare upptäcka och komma in i en 

större gemenskap. Alla barn i Waldorfförskola ska ses som en unik individ som med 

respekt ska bemötas efter sin utvecklingsnivå, få den stimulans och handledning som 

krävs för att skapa en optimal utveckling. Waldorfförskolan grundar sig på trygghet och 

att barnen ska få chans att skapa en stor tillit till pedagogerna, därför eftersträvar 

Waldorfförskolor att ha små barngrupper med få personalbyten. Under dagarna på 

förskolan erbjuds barnen en variation mellan den fria leken och planerade aktiviteter 

(Waldorfskolefederationen, 2016).  
 
Enligt Waldorfpedagogikens egen läroplan ska pedagogerna medvetet arbeta för att nå ett 

gynnsamt lärande, i en miljö som tillåter barnen att vara spontana och få en tillitsfull 

relation till omgivningen. Förskolans miljö ska vara inspirerande och ge barnen möjlighet 
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att upptäcka och lära i sin egen takt, det ska vara utan intellektuella krav och stress. 

Waldorfpedagogiken låter barnen själva ta upp det som ger lagom stor utmaning i stunden, 

varje enskilt barn utvecklas i sin egen takt (Waldorfskolefederationen, 2016).  
 
Waldorfförskolor vill arbeta mot en lugn miljö för barnens lekar och lärande. Textilier i 

varma toner används för att dämpar ljudnivån och de strävar mot en miljö som är giftfri 

och helst med naturmaterial. På Waldorfförskolor vistas barnen mycket utomhus, så även 

den fysiska miljön utomhus ska vara inbjudande och ge barnen möjlighet till en stor 

variation på sina aktiviteter (Waldorfskolefederationen, 2016).  
 

3.2.3. Montessoripedagogik 

Montessoripedagogiken har sitt ursprung i Italienska San Lorenzo. Den grundades av 

Italiens första kvinnliga läkare Maria Montessori (1870–1952). Maria Montessori är en 

världsberömd förskolepedagog som med sin pedagogik vill belysa barnet och dess otroliga 

möjligheter. Pedagogiken ska belysa egenvärdet hos barnet, skapa självkänsla hos barnet 

och följa barnet i sin utveckling (Vallberg Roth & Månsson, 2010). 
 
Montessoripedagogiken strävar efter att barnen utvecklar en öppenhet som senare i livet 

gör att de utvecklas till vuxna som vågar lyfta fram sina åsikter. Målen med 

Montessoripedagogiken är att barnen växer upp till ansvarsfulla vuxna som vågar ta steget 

att förändra något till det bättre. Pedagogiken vill tydliggöra för barnen att vi lever 

tillsammans på vår jord och att fred är det som kommer att leda till den mänskliga 

överlevnaden. Det individuella barnet står alltid i centrum och skapar strukturen för sin tid 

på förskolan. Barnet ska ges möjlighet att i sin egen takt utvecklas efter den egna 

förmågan (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2009).  
 

“Montessoripedagogiken bygger på att barnet har en inre livskraft och en lust att lära” 

(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2009:8). 

 
Den fysiska miljön är utformad på ett sätt som tillgodoser det individuella barnets behov 

oavsett kön och ålder. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2009) lyfter fram den 

fysiska miljöns stora betydelse för Montessoripedagogiken. Den fysiska miljön innefattar 

möblemang som är anpassade till barnens nivå samt material för att stimulera barnens 

behov utifrån läroplanens strävansmål. Pedagogiken uppmanar pedagogerna att arbeta i 

samspel med barnet och den genomtänkta fysiska miljön. Montessoripedagogiken lägger 

stor vikt vid den fysiska miljöns utformning både inne och ute. De strävar efter att ha en 

miljö som både är inbjudande och estetiskt tilltalande. Skjöld Wennerström och 

Bröderman Smeds (2009) menar att det idag finns ytterligare kunskap om att människor 

påverkas mer av den yttre miljön än vad vi tidigare haft vetskap om. 

Montessoripedagogiken vill medvetet skapa en miljö där barnen vill tillbringa en heldag 

(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2009). 
 

3.3. Förskolans styrdokument 

Enligt förskolans styrdokument bör barnens behov och intressen finnas som grund i 

förskolans utformning av den fysiska miljön. Dessa behov och intressen visar sig genom 

barnens uttryck. Pedagogerna bör ge barnen tillfälle att uttrycka sina åsikter och på så sätt 

få möjlighet att påverka sin egen situation på förskolan (Skolverket, 2016b). 
 
I den nuvarande läroplanen har skolverket formulerat följande: 
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“Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (Skolverket 2016b:9). 
 

Under 2018 har regeringen beslutat om en ny läroplan för förskolan. Det innebär en stor 

förändring i formuleringen om förskolans fysiska miljö. I den nya läroplanen har 

skolverket valt att formulera miljöns utformning på följande sätt:  

 
“Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska 

omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön i 

förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang” (Skolverket, 

2018:4).  

 
Enligt styrdokument och lagstiftningen för förskola ska barnen möta en miljö som ger 

barnen möjlighet att utvecklas samt vara en plats för lek och lärande. Det är av stor vikt att 

den fysiska miljöns utformning sker i ett samarbete mellan pedagoger och förskolechef för 

att kunna skapa en miljö som är anpassad efter den verksamhet som bedrivs på förskolan. 

De som vistas i förskolans miljö ska ges möjlighet att påverka dess utformning och barnen 

tillsammans med pedagogerna kan ses som medskapare. Dock kan 

utvecklingsmöjligheterna i verksamheten påverkas av den fysiska miljöns utformning 

(Skolverket, 2016a). 
 
Den fysiska miljön i förskolan ska inte vara någonting statiskt, miljön ska vara föränderlig 

och anpassas parallellt med barngruppens intressen och behov. Vid utformning av den 

fysiska miljön ska pedagoger sträva efter att skapa en miljö som är stimulerande för 

barnen, en miljö som väcker barnens kreativitet, nyfikenhet och utforskande. Om den 

fysiska miljön skapar en känsla av otrygghet och inte är stimulerande för barnen så 

kommer den fysiska miljön inte locka barnen till lek och lärande. Då kan miljön snarare 

ses som ett hinder än en förutsättning för barnens lärande och utveckling. Den fysiska 

miljön bör utifrån förskolans styrdokument utformas i en riktning som strävar efter de mål 

och riktlinjer som ligger till grund för verksamheten (Skolverket, 2016a). 
 

“Miljön i förskolan påverkar också̊ relationerna och ger signaler kring vilket beteende 

som förväntas, vilka aktiviteter och vilka möten som är möjliga. Den säger också̊ något 

om vilket värde de som vistas där har och hur viktiga olika aktiviteter är” (Skolverket, 

2016a:28). 
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4. Metod 

I denna del redogör vi för val av metod och genomförandet av denna studie. Vi kommer 

att beskriva vårt urval, klargöra hur studien genomförts, hur vi bearbetat vårt material, 

analysmetod och vårt etiska förhållningssätt.  

4.1. Kvantitativ och kvalitativ metod 

Justesen och Mik- Meyer (2011) menar att innan genomförandet av en studie måste 

forskaren komma fram till vilken metod som skulle vara aktuell för just denna studie, om 

den metod som ska användas ska vara kvalitativ eller kvantitativ. En kvantitativ 

undersökningsmetod skapar ett material som redovisas genom siffror eller matematiska tal 

som sedan kan sammanställas med hjälp av ett dataprogram och kan synliggöra statistik. 

Resultatet från kvantitativa studier går att generalisera och applicera på liknande studier. 

Ett exempel på kvantitativ metod kan vara enkätundersökning. Justesen och Mik-Meyer 

(2011) menar att kvantitativa metoder bidrar till att resultatet inte påverkas av olika 

perspektiv. 
 
Patel och Davidsson (2011) menar att vid användningen av kvalitativa metoder finns det 

en ambition att synliggöra företeelser och förstå andra människors perspektiv. Exempel på 

kvalitativa metoder är intervju och observation. I kvalitativa metoder används sällan 

begreppet reliabilitet utan begreppet validitet får istället en betydande roll. Reliabilitet 

betyder att insamlingen av data sker på ett trovärdigt sätt medan validitet innebär att data 

som samlats in är relevant för studien. När man genomför en kvalitativ intervju så är det 

svårt att vara helt säkra på reliabilitet och validitet för studien, alla intervjuer är unika och 

går inte att bestämma i förväg (Patel & Davidsson, 2011). Därför är det mer aktuellt att i 

kvalitativa studier använda begreppet trovärdighet. Trovärdigheten i en studie kan 

påverkas av att informanterna talar sanning eller ej. Hög trovärdighet innebär att resultatet 

representerar det data som samlats in och redovisas på ett korrekt sätt (Stukát, 2011). 
 

4.2. Metodval 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer som metod. En undersökning med 

denna metod ger möjlighet till mer djupgående svar som kan bidra till en bättre förståelse 

för hur informanterna tänker. Genom kvalitativa intervjuer kan vi belysa informanternas 

syn och åsikter utifrån våra frågeställningar. Informanten får en möjlighet att förklara och 

lyfta fram sina svar på ett tydligt och trovärdigt sätt. Patel och Davidson (2011) menar att 

en kvalitativ studie utförs för att fokusera på informanternas egna tankar och åsikter kring 

det valda ämnet. Även Justesen och Mik-Meyer (2011) nämner att kvalitativa intervjuer 

kan belysa informanternas olika perspektiv. Att ställa öppna frågor i en intervju bidrar till 

att informanten kan delge personliga tankar kring ämnet (Patel & Davidson, 2011).  
 
Vi har spelat in alla intervjuer med hjälp av våra privata telefoner. Genom att använda oss 

av inspelning vid intervjuerna har vi kunnat fokusera på informanten och genomförandet 

av intervjun. Att spela in intervjuer menar Patel och Davidson (2011) är ett fördelaktigt 

sätt att dokumentera informanternas svar, de skapar på så sätt en högre grad av 

trovärdighet då allt sparas ordagrant och ger möjlighet för en bättre analys.  
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4.3. Urval 

Vi intervjuade sammanlagt nio informanter som alla är verksamma förskollärare på 

förskolor i samma kommun. Intervjuerna genomfördes med yrkesaktiva förskollärare 

eftersom deras utbildning är tydligt kopplat till studiens syfte. Vi strävade efter en 

spridning mellan förskolor med olika pedagogiska inriktningar, vilket bidrog till att 

urvalet blev något begränsat. Det visade sig att det endast fanns två Montessoriförskolor 

och en Waldorfförskola. Förskolor utan någon specifik pedagogisk inriktning och 

förskolor med Reggio Emilia inspirerat arbetssätt fanns det fler av, vilket gjorde att urvalet 

av informanter på dessa förskolor blev större. Vi ville intervjua en förskollärare på varje 

förskola. Alla informanter var kvinnor som har många års erfarenhet av förskolans 

verksamhet. I studiens resultat kommer vi att benämna informanterna med fiktiva namn av 

hänsyn till deras integritet.  

 

4.4. Genomförande 

Allt arbete förutom transkriberingarna har genomförts tillsammans, vi har använt ett 

gemensamt Google dokument. Detta har bidragit till att båda haft möjlighet att skriva i 

samma dokument. Vi har skrivit all text gemensamt.  

 

Efter att vi tagit del av relevant litteratur så bestämde vi oss för en metod som skulle 

kunna svara på våra forskningsfrågor. Vi skrev ner frågor som var relevanta för ämnet 

sedan genomförde vi provintervjuer med två verksamma pedagoger. Därefter reviderades 

intervjuguiden (se bilaga 2) innan intervjuerna med studiens informanter genomfördes. 
 
Vi sökte efter förskolor på internet som stämde in på vårt urval. På hemsidorna framgick 

det tydligt om de hade en pedagogisk inriktning eller ej. Därefter blev förskolorna först 

kontaktade via mejl där vi bifogade vårt missivbrev (se bilaga 1). När vi efter två 

arbetsdagar inte fått någon respons kontaktade vi förskolorna via telefon. Under 

telefonsamtalen bokades tid för intervju utifrån förskollärarens önskemål.  
 
Innan genomförd intervju blev informanterna noga informerade om att allt deltagande är 

konfidentiellt och ljudinspelningarna raderas efter genomfört arbete. Alla informanter som 

deltog i studien lämnade sitt godkännande för att vi skulle få spela in intervjun. 

Intervjufrågorna skickades ut till de tre informanter som begärde ut frågorna i förväg. 

Frågorna syftar till att belysa förskollärares syn på förskolans fysiska miljö. Vid behov 

ställde vi följdfrågor för att få mer information. Intervjuerna som genomfördes tog 20–30 

minuter och samtliga spelades in. 
 
Vid intervjuerna fick vi möjlighet att sitta i ett enskilt rum med informanten där vi i lugn 

och ro kunde ställa våra frågor utan störningsmoment. Vi hade gott om tid så vi upplevde 

ingen stress, informanten fick gott om tid att tänka och besvara våra frågor. Vid intervjun 

på Waldorfförskolan deltog två förskollärare ur samma arbetslag. Under intervjun fyllde 

de i varandras svar och därför redovisas dessa tillsammans i resultatet. 
 

4.5. Databearbetning och analysmetod 

Efter att vi genomfört alla intervjuer delade vi upp de åtta intervjuerna lika mellan oss för 

transkribering för att effektivisera tiden. Vi var noga med att använda oss av samma 

tillvägagångssätt under transkriberingen för att det inte ska bli olika tolkningar av 

informanternas svar. Vid transkriberingarna bestämde vi oss för att skriva ner ordagrant 

allt som sagts under intervjuerna. Kvale (2014) beskriver är det viktigt att vid 
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transkribering av material använda samma tillvägagångssätt för att kunna jämföra 

intervjuerna i nästa steg. I vårt analysarbete synliggjordes informanternas uppfattningar 

och innehåll ur vårt material.   
 
Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) beskriver att materialet från transkriberingarna 

kan sammanställas med hjälp av meningskoncentrering, vilket gör att resultatet kan 

skrivas ihop till en sammanhängande berättelse. Vi gick igenom materialet och 

utkristalliserade teman som relaterar till syftet och våra forskningsfrågor. Utifrån 

meningskoncentrering sammanställde vi informanternas svar kopplade till de teman vi har 

valt för att belysa det som ger svar på våra forskningsfrågor. Avslutningsvis sammanfattar 

vi resultatet i en analys samt diskuterar och reflekterar kring resultatet av vår studie.  

 

4.6. Etiskt förhållningssätt 

Vid genomförandet av denna studie har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som 

Dimenäs (2007) beskriver med utgångspunkt i de forskningsetiska principer som 

vetenskapsrådet (2011) redovisar: 
 
Informationskravet innebär att innan genomförda intervjuer fick informanterna ta del av 

vårt missivbrev där syftet med studien framkom. 
 
Samtyckeskravet innebär att informanten har blivit informerad om att deltagandet i studien 

är frivilligt och om de vill kan de när som helst avbryta intervjun och därmed sitt 

deltagande. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna har informerats om att alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer att ta del av materialet. 
 
Nyttjandekravet innebär att deltagarna informerades om att allt insamlat material enbart 

kommer användas i forskningsändamål. Efter avslutat arbete kommer all information om 

deltagande raderas. 
 
Inför intervjuerna har informanterna fått möjlighet att påverka tid och plats för intervjun. 

Insamlade data berörs av tystnadsplikt och det insamlade materialet kommer inte att 

lämnas ut. Informanterna beskrivs med fiktiva namn vid transkribering och i 

resultatredovisningen. 
 

4.7. Metoddiskussion 

I denna studie har vi fokuserat på förskollärarnas egen syn och erfarenheter kring den 

fysiska miljön i förskolan. Därför ansåg vi att intervju var en lämplig metod för vår studie. 

Genom att använda intervjuer har vi kunnat synliggöra förskollärarnas syn på förskolans 

miljö. En annan metod som vi kunde ha använt oss av för att samla in data hade varit 

observationer, men eftersom syftet var att belysa förskollärares syn på den fysiska miljön 

så var intervjuer en mer passade metod. I observationer hade vi kunnat synliggöra hur 

pedagogerna arbetar i miljön men genom intervjuer fick vi en tydligare bild av deras 

tankar och åsikter kring ämnet.  

 

Inom tidsramen för denna studie har det endast varit rimligt att intervjua nio personer. För 

att kunna synliggöra en tydligare skillnad mellan olika pedagogiska inriktningar skulle fler 

intervjuer behövt genomföras. Urvalet av informanter har delvis varit begränsat eftersom 
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den valda kommunen endast har en Waldorfförskola och två Montessoriförskolor. Det kan 

ha påverkat resultat då vi inte fått tillräcklig spridning på informanter med samma 

pedagogisk inriktning. 

 

Eftersom vi använt oss av en kvalitativ metod är det svårt att redogöra för studiens 

validitet och reliabilitet. Därför använder vi begreppet trovärdighet i denna studie. Vi 

anser att den data som samlats in är relevant och har samlats in på ett tillförlitligt sätt, 

vilket bidragit till en hög trovärdighet.  

 

Att några av informanterna begärde ut intervjuguiden i förväg kan ha påverkat deras svar 

till viss del. Förskollärarna som fick läsa frågeställningarna i förväg gavs en möjlighet att 

tänka igenom svaren och kan då omedvetet givit svar som inte är sanningsenliga. Det kan 

ha bidragit till att förskollärarna formulerade svar som de trodde att vi ville höra eller 

beskrev hur de bör jobba enligt styrdokument istället för hur deras verksamhet verkligen 

ser ut. Detta skulle kunna påverka trovärdigheten för vår studie, men eftersom vårt fokus 

var att synliggöra förskollärarnas egna tankar kring den fysiska miljön upplever vi inte att 

trovärdigheten har påverkats.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas vårt resultat. Vi har bearbetat alla citat för att underlätta för 

läsaren men betydelsen har inte förändrats. 

5.1. Informanterna 

Emma arbetar på en förskola utan någon uttalad pedagogisk inriktning. Hon arbetar på en 

åldersblandad avdelning. Barnen vistas på samma avdelning under hela vistelsen på 

förskolan.  
 
Lisa arbetar på en förskola utan någon uttalad pedagogisk inriktning. Hon arbetar på en 

åldersblandad avdelning. 

 

Tina arbetar på en förskola utan någon uttalad pedagogisk inriktning. Hon arbetar på en 

åldersindelad avdelning där barnen är 1–3 år.  

 
Karin arbetar på en förskola utan någon uttalad pedagogiks inriktning. Hon arbetar på en 

åldersindelad avdelning där barnen är 1–1,5 år.   
 
Sara arbetar på en förskola med Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Hon arbetar på en 

åldersindelad avdelning där barnen är 4 år. 
 

Tove arbetar på en förskola med Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och förskolan är även 

byggd utifrån Reggio Emilia filosofin. Hon arbetar på en åldersindelad avdelning där 

barnen är 5 år.  
 
Gunilla arbetar på ett personalkooperativ med Montessoripedagogik. Hon arbetar på en 

åldersindelad avdelning där barnen är 3–5 år.  
 
Berit och Kajsa arbetar tillsammans på en förskola med Waldorfpedagogik. De arbetar på 

en åldersindelad avdelning där barnen är 3–5 år. 

 

5.2. Förskollärarnas syn på miljön 

Samtliga förskollärare tydliggör att miljön har stor betydelse för förskolans verksamhet. 

Att lägga stor energi på miljöns utformning och se till att miljön tillgodoser både 

barngruppen och pedagogernas behov kan resultera i att arbetet flyter på bättre över 

dagen. “Till exempel att göra om något på kvällen eller en eftermiddag för att sedan 

dagen efter få se barnens reaktion. Det gör att dom kan uppehålla sig en ganska lång 

stund” (Karin). Det är viktigt att miljön är väl genomtänkt för att få en bra dynamik i det 

vardagliga arbetet på förskolan. En väl fungerande miljö kan bidra till att det skapas en 

god stämning för de som vistas på avdelningen. Samtliga uttrycker att det på förskolan ska 

vara inbjudande och trevligt, det ska vara en trygg miljö som så många som möjligt ska 

vilja använda. 

 

Förskollärarna uttrycker olika aspekter som är viktiga i förskolans fysiska miljö. En 

förskollärare som arbetar Reggio Emilia inspirerat anser att det är viktigt att vara tydliga i 

utformningen. Det skapas ett lugn och skapas färre konflikter om barngruppen är i en 

strukturerad miljö. “Med hjälp av den fysiska miljöns utformning kan vi påverka väldigt 

mycket. Om vi bygger upp genomtänkta miljöer med inbjudande och tillgängligt material 

så blir det mindre konflikter och spring” (Sara). Det måste finnas ett tydligt syfte med 

miljön och det material som erbjuds. Även förskolläraren på Montessoriförskolan håller 
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med om detta, men beskriver vidare att de vill skapa en tydlig struktur i miljön och bland 

materialet. På förskolan diskuterar de ofta tillsammans för att ständigt vara medvetna om 

tillvägagångssättet i miljöns utformning och hur den kan utvecklas för att ständigt utmana 

barnen. “Jag tänker struktur och att miljön ska vara utformat utifrån ett barnperspektiv 

och att jag ska se till att barnen är medveten om vad miljön ska vara till för och vad de 

ska göra för någonting” (Gunilla). Förskollärarna som arbetar på Waldorfförskolan håller 

med om att miljön har stor betydelse, men belyser extra att det ska vara ombonat på 

avdelningen, med varma mjuka färger och mycket naturmaterial. “Jag uppfattar ju det här 

som ett otroligt lugn det är det främsta som jag kan tycka att det är just det här lugnet, att 

det inte är allt för många intryck för barnen när dom kommer in” (Berit). Tanken i 

Waldorfförskolan är att miljön ska vara väldigt lik hemmiljön. Detta för att skapa en 

igenkänning hos barnen som kommer dit. 

 

5.2.1. Inomhusmiljön 

Förskollärarna lyfter fram att inomhusmiljön bör vara föränderlig. Genom att byta ut 

material och möblera om så kan det skapas en nyfikenhet hos barnen och möjliggöra för 

andra lekar. Materialets placering i rummet kan ha stor betydelse för dess funktion. Miljön 

och materialet behöver anpassas efter den ålder som ska vistas där. Förskolläraren som 

arbetar på en Montessoriförskola lyfter dock fram att miljön inte ska förändras mycket när 

terminen har startat, men att de kan byta ut eller eventuellt flytta material. 

 

Förskollärarna uttrycker att barnens delaktighet är central i arbetet med utformningen av 

miljön i förskolan. Däremot tyckte de olika i huruvida barnen ska få flytta runt material 

mellan rummen. De flesta av förskollärarna beskriver att vara tydliga i utformningen och 

att barnen inte plockar saker mellan rummen kan skapa ett lugn i barngruppen. Medan det 

fanns andra förskollärare som ansåg att det är accepterat att barnen tar med sig material 

mellan rummen om dom anser att de behövs i leken. “Miljön måste ju vara för barnen, 

den är inte något statiskt utan den ska vara ganska öppen och tolerant” (Karin). 

 

Förskollärarnas synsätt skiljer sig åt beroende på om det är en åldersblandad eller 

åldersindelad barngrupp. En av förskollärarna som arbetar efter ett Reggio Emilia 

inspirerat arbetssätt med åldersindelade grupper menar att miljön ska vara utformad på ett 

sätt som möjliggör att barnen i samspel med miljön kan möta de målområden som 

läroplanen beskriver. Barnen ska bli delaktiga i miljön och känna att de kan vara med att 

påverka den. “Speciellt om man jobbar Reggio Emilia inspirerat så handlar det ju om 

barnens delaktighet och tillgänglighet och möjlighet att kunna påverka sin dag, och om du 

ska peka eller fråga om allting så då är du inte delaktig i verksamheten” (Tove). Samtliga 

förskollärare som arbetar i åldersindelade grupper menar att det underlättar arbetet med 

miljön och materialet eftersom barnen som vistas på avdelningen är i samma ålder. Även 

de som arbetar i åldersblandade grupper har uttryckt att alla barn ska känna att de kan 

använda sig av allt material som finns framme. ”Jag tror att dom kan hantera att vi har 

material framme och att vi lär oss tillsammans” (Tina). Det leder till att de som har 

åldersblandade grupper måste anpassa materialet för de yngre. En förskollärare som 

arbetar på en förskola med åldersblandad barngrupp belyser att det är viktigt att även de 

äldre barnen erbjuds stimulerande miljöer.  

 

De flesta av förskollärarna nämner att det finns yttre faktorer som kan bidra till 

begränsningar i arbetet med miljöns utformning. De yttre begränsningarna är något som 

förskollärarna inte kan styra över såsom lokalernas utformning, ekonomi, små lokaler och 

begränsade ytor. 
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5.2.2. Utomhusmiljön 

Samtliga förskollärare beskriver att utomhusmiljön är mer allmän. Där ska alla barn på 

förskolan kunna vistas. Miljön behöver vara utmanande för både de äldre och yngre 

barnen. Barnen bör få möjlighet att röra sig och träna på de grovmotoriska rörelserna som 

kan vara svåra att erbjuda inomhus. Viktigt är även att det finns en variation när det gäller 

material på förskolegården så att alla barn kan hitta något att göra. 

 

Förskollärarna lyfter fram att skillnaden mellan inomhus- och utomhusmiljön är att 

utomhus måste all personal på förskolan samarbeta mellan avdelningarna. I utformningen 

av den yttre miljön är alla avdelningar delaktiga i hur miljön på förskolegården ska 

utformas för att passa alla barn som vistas på gården. Utomhusmiljön ska möjliggöra för 

barnen att träffas mellan avdelningarna. “Det ska samtidigt fungera att vara tillsammans 

yngre och äldre barn för då får man in det här med respekt för varandra och ta hänsyn 

och hjälpa varandra” (Tina).  

 

Samtliga förskollärare uttrycker dock att det är svårare att arbeta med utomhusmiljön. Det 

kan finnas yttre begränsningar som påverkar förskollärarnas förutsättningar att utforma 

miljön. Förskollärarna känner att de inte har samma möjlighet att påverka 

förutsättningarna som inomhus “Vi är väldigt beroende av högre makter” (Emma). De 

menar dock att mycket kan göras trots sämre förutsättningar. Med lite fantasi kan man 

skapa en miljö som är tilltalande för barnen. Att arbeta med förändringar i utomhusmiljön 

tillsammans med föräldrarna kan vara ett bra tillfälle för samarbete mellan förskolan och 

hemmet. Utomhus behöver det inte handla lika mycket om det material som erbjuds, det 

finns mycket annat för barnen att utforska i utemiljön. Förskollärarna som arbetar på 

Reggio Emilia inspirerade förskolor är tydliga med att barnen ska erbjudas en miljö som 

har samma utformning som i inomhusmiljön. De strävar efter att även utomhus skapa 

mötesplatser där barnen kan möta läroplanens strävansmål. Det bör finnas en tanke bakom 

utomhus miljön också. “Den ska vara uppbyggd på samma sätt som inne men vi erbjuder 

inte lika mycket löst material” (Sara).  

  

Även förskollärarna på Waldorfförskolan beskriver att de har ett syfte med vilket material 

de erbjuder barnen utomhus. Utemiljön ska erbjuda barnen möjlighet att använda 

grovmotoriska rörelser. Barnen ska inte erbjudas material som har ett givet 

användningsområde, utan ska få använda fantasin. Specifikt för Waldorfförskolan är att de 

även ute vill skapa en ombonad känsla, det är viktigt med växter och bärbuskar. De anser 

att det är nyttigt för barnen att få gå och plocka bär samt hjälpa till och ta hand om 

växtligheten tillsammans med de vuxna. De beskriver att det är svårare att skaffa leksaker 

för utomhusbruk i naturmaterial, “Det finns ju så dåligt med trähinkar” (Kajsa). 

  

Förskolläraren som arbetar på Montessoriförskolan beskriver att deras utomhusmiljö kan 

ses som torftig, men meningen är att barnen själva ska kunna välja och ta fram material 

som de vill jobba med. Även hon beskriver att barnens lek ska bygga på fantasin. Dock 

framhäver hon barnens egna skapande som en central del i leken. “Vi har mycket material 

i boden som vi plockar fram till det barnen vill göra. Det finns olika saker för vintern och 

sommaren, vi har en tanke med hur vi jobbar utomhus” (Gunilla). Utomhusvistelsen är ett 

bra tillfälle för planerade aktiviteter där barnen kan arbeta med olika uppdrag. 

 

5.3. Förskollärarnas syn på miljön utifrån pedagogisk inriktning 

Gemensamt för alla pedagogiska inriktningar i denna studie är att de följer Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2016b).  
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Förskollärarna som arbetar efter ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt menar att “det 

visar sig i miljön, allt material är åtkomligt för barnen” (Sara). I miljöerna ges barnen 

möjlighet att möta alla målområden som beskrivs i förskolans läroplan. Detta genom olika 

mötesplatser och temarum där barnen självständigt får utforska materialet. På förskolan är 

alla bord och stolar i en lämplig höjd för barnen som vistas i miljön. ”Vi har låga bord 

och stolar men också att materialet är uppdukat och tillgängligt och framdukat” (Tove). 

Det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet tar sig uttryck både i pedagogernas 

förhållningssätt och miljöns utformning. De beskriver att om förskolan är byggd efter 

Reggio Emilia filosofin finns det bättre förutsättningar för att arbeta Reggio Emilia 

inspirerat. Förskolläraren som arbetar på en förskola som är byggd efter Reggio Emilia 

filosofin berättar att på förskolan finns det en stor gemensam ateljé, men även en ateljé på 

varje hemvist1. Det finns stora torg både på över- och undervåning där barnen från alla 

hemvister kan mötas. Som förskollärare arbetar de mycket med att barnen som har lekt 

färdigt på en plats ska iordningställa den så att det ser trevligt ut när nästa barn kommer 

dit. Detta för att miljön ska hållas inbjudande och tilltalande för barnen som vistas i där.  

 

Förskolläraren som arbetar inom Montessoriförskolan beskriver att eftersom alla som 

arbetar på förskolan har en utbildning inom Montessoripedagogik så har alla samma 

grundsyn och samma mål. De är medvetna om varför de gör på ett visst sätt och har 

samma perspektiv på förskolans verksamhet. ”Vi är utbildade på samma sätt och vi har 

samma synsätt på barnen, på miljön, på materialet och allt” (Gunilla). Inom 

Montessoripedagogiken använder de sig av det egna synsättet kring materialet i den 

fysiska miljön. Förskolläraren på Montessoriförskolan beskriver en något annorlunda 

inställning till miljöns utformning jämfört med vad förskollärarna som arbetar inom 

Reggio Emilia filosofin beskrivit. Som Montessoripedagog nämner hon även att miljön 

ska vara utformad på ett sätt som ger barnen en yttre ordning för att kunna skapa en inre 

ordning. “Med en yttre ordning runt omkring sig så är det mycket lättare att inte bli så 

orolig”(Gunilla). På en Montessoriförskola utformas miljön efter en tydlig struktur, 

förskollärarna vill skala ner antalet intryck för barnen. Det finns inte så mycket färger i 

miljön eller material som inte används. Strukturen i miljöns utformning ska skapa ett lugn 

för barnen och barngruppen. På förskolan planerar och ställer pedagogerna iordning 

miljön inne på avdelningen innan barnen börjar på hösten. “Vi håller inte på att möblera 

om bara för att vi tycker att det liksom är kul å så där, utan det är lite störande för 

barnen. ett typiskt Montessori uttryck är att en yttre ordning ger en inre ordning” 

(Gunilla). Som det även nämns inom de Reggio Emilia inspirerade arbetssättet så vill 

Montessoripedagogerna utforma miljön efter barnens perspektiv och allt material som 

finns framme ska barnen kunna använda. Dock på Montessoriförskolan ska miljön stödja 

Montessoripedagogikens tanke om att individen ständigt ska vara i centrum. “Barnen ska 

vara medvetna om materialet, vad det ska vara till för och vad det ska ge för någonting, 

vad det har för syfte. Att det ska vara inbjudande, det ska se trevligt ut det ska se 

välkomnande ut och det ska vara så lugn och trygg miljö som möjligt” (Gunilla). 

Förskollärarna strävar efter att barnen ständigt ska utmanas efter den egna förmågan.  

 

Förskollärarna på Waldorfförskolan beskriver att det syns väldigt tydligt i miljöns 

utformning att de arbetar med Waldorf som pedagogisk inriktning. ”Kan man Waldorf så 

vet man att det här är en Waldorfförskola och far du till en annan stad på deras 

Waldorfförskola och går in i det huset så ser du också att det är en Waldorfförskola” 

(Berit). De beskriver att Waldorfförskolor utformar sin miljö i stort sett lika över hela 

världen, det som kan skilja dem åt är förskolornas individuella förutsättningar. De arbetar 

utifrån färger som stimulerar olika åldrar. Det ska vara pastellfärger som inte ger för starka 

                                                           

1 Avdelningens enskilda utrymmen. 
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intryck för barnen. “Vi vill att de ska få vistas i en ombonad miljö som inger ett lugn för 

barnen” (Kajsa). I förskolans inomhusmiljö använder man sig mest av naturmaterial och 

klossar i olika färger. Till skillnad från Montessoriförskolan där barnen ska vara medvetna 

om materialet och vad det är till för, så vill förskollärarna på Waldorfförskolan att barnen 

ska möta miljöer där det inte är givet hur materialet ska användas. Miljön är uppbyggd för 

att stimulera barnens fantasi. Både Montessori- och Waldorfförskollärarna nämner att de 

strävar efter att barnen ska använda sin fantasi men de arbetar på olika sätt för att uppnå 

det.  

Förskollärarna som arbetar på en förskola utan uttalad pedagogisk inriktning lyfter fram 

att de arbetar med förskolans läroplan som inspiration i utformandet av miljön. De 

beskriver att läroplanen syns tydligt i miljöns utformning på förskolan. Förskollärarna ser 

det som en frihet att inte vara knuten till någon pedagogisk inriktning. “Men vi tar 

godbitarna från alla pedagogiska inriktningar” (Karin). De lyfter fram att miljön ska 

uppmana barnen till att känna sig självständiga och erbjuda möjligheter att arbeta med de 

mål som formuleras i styrdokumenten. “Det står i läroplanen och det är ju som vår tanke 

också vi vill ha det här så tillgängligt så att det som de är intresserade av ska finnas 

tillgängligt för dem att jobba med” (Tina).  
 

5.4. Förskollärarnas utformning av miljön i relation till barngruppen 

Majoriteten av förskollärarna nämner att i utformningen av miljön så försöker de alltid 

utgå från barnens intressen. Miljön ses som föränderlig och behöver ständigt anpassas 

efter de barn som vistas där. Detta för att skapa en miljö som är tilltalande för barnen och 

alltid lockar barnen till utforskande. Förskollärarna beskriver att de försöker förhålla sig 

till fasta förutsättningarna som exempelvis lokaler och inventarier. Utifrån dessa utformar 

de miljön för att passa verksamheten. Genom att observera barngruppen i miljön hittar de 

vad barnen visar intresse för och utvecklar miljön utifrån det. “Är det någonting barnen 

måste öva på så plockas relevant material fram som stöder det” (Tina). Förskollärarna 

beskriver att det är främst observationer som är lämpligt på de yngre barnens avdelningar. 

På de äldre barnens avdelningar jobbar de på ett helt annat sätt då kan förskollärarna kan 

ha samtal med barnen vad de skulle vilja att förskollärarna ändrade i miljön. “Från början 

så erbjuder vi massa olika material och sen tar vi fasta på vad barnen faktiskt tycker är 

mest intressant och det mest spännande och roliga” (Karin). Det är väsentligt att se hur 

barngruppen använder miljön för att veta vad som behöver ändras eller bytas ut. Detta 

något som sker ständigt under hela året. “Så att miljön hålls levande hela tiden” (Lisa).  

 

En förskollärare som arbetar Reggio Emilia inspirerat berättar att de tänker miljön som en 

tredje pedagog och med en fungerande miljö kan barnen självständigt använda sig av det 

material som erbjuds. De arbetar med process protokoll2 för att synliggöra hur barnen 

använder materialet som finns framme och om miljön används på de sätt som är tänkt, om 

inte så tillförs det som behövs eller material byts ut. “I den fysiska miljön ska det erbjudas 

ett material och miljöer som bygger på läroplanens mål. Skapa mötesplatser där barnen 

får möjlighet att möta alla målområden” (Sara). Det finns alltid en tanke med allt dom gör 

och att de så långt som möjligt försöker undvika färdiga material3. Även en förskollärare 

som arbetar på Waldorfförskolan beskriver att de i stor utsträckning försöker undvika 

färdiga material. Trots att förskollärarna arbetar inom olika inriktningar så har de liknande 

åsikter kring detta. Däremot erbjuder de inom Waldorfpedagogiken ett basmaterial som 

alltid finns på avdelningen och inte byts ut. Utifrån barngruppen synliggörs vilka behov 

                                                           

2 Ett protokoll som förskollärarna fyller i för att dokumentera i verksamheten. 
3 Material som har ett givet användningsområde. 



 

19 

 

barnen har för att utveckla miljön och materialet. Förskollärarna arbetar med 

utformningen av miljön allt eftersom, de utgår från vad som behövs både utifrån barnen, 

men även från förskollärarnas perspektiv. 

 

Förskolläraren som arbetar på Montessoriförskolan beskriver till skillnad från de andra att 

de i utformningen av miljön utgår från att barnen ständigt ska utmanas och därför erbjuder 

material som de anser att barnen ska utforska. Hon beskriver att det handlar om att ligga 

steget före för att kunna utmana på individens nivå. Förskollärarens roll är att vägleda 

barnen till att tänka själva. Materialet som erbjuds ska vara spännande och utmanande. “Vi 

jobbar mycket med att planera miljön på hösten inför att barnen börjar” (Gunilla). 
 

5.4.1. Miljöns betydelse för barnen 

De flesta av förskollärarna anser att barnen kan påverkas mycket av miljön. “Man kan ju 

använda miljön för att komma tillrätta med ett problem som man ser i barngruppen” 

(Karin). Hur miljön är utformad påverkar hur barnen rör sig och använder sig av miljön, 

barnen anpassar sig omedvetet till hur miljön ser ut. “Om du har en rund matta mitt i ett 

rum och det är ingenting annat där så kommer dom att springa runt, runt där” (Tove). Att 

skapa miljöer som möjliggör för barnen att kunna välja att vara ensamma kan påverka 

stämningen i barngruppen positivt. Barnen behöver få möjlighet till lugna platser för att 

orka med en hel dag på förskolan. Genomtänkta miljöer med inbjudande och tillgängligt 

material kan bidra till att det blir mindre konflikter. Som förskollärare är det bra att vara 

tydlig i utformningen av miljön, det kan bidra till ett lugn i barngruppen. Materialet kan få 

helt andra innebörd om det flyttas. Ett rum som inte fungerar kan med hjälp av andra 

material skapa bättre förutsättningar för barnen att utveckla leken.  

  

Tre förskollärare med olika pedagogiska inriktningar är överens om att det bör finnas en 

begränsad mängd intryck för barnen i den fysiska miljön. Mycket material och många 

uppsatta bilder på väggarna kan ge ett rörigt intryck. De kan påverkas negativt och skapa 

en stress hos barnen. ”Skala ner, man behöver inte så mycket grejer” (Emma). 

Förskolläraren som arbetar på en Montessoriförskola belyser i första hand att barnen 

påverkas mycket av hur strukturerad miljön är. Som tidigare nämnts så anser hon att en 

“yttre ordning ger en inre ordning” (Gunilla). Hon beskriver att struktur ger en 

trygghetskänsla hos barnen, när barnen känner sig trygga i en miljö ges möjligheten att 

utvecklas. Om barnen känner sig osäkra eller otrygga i en miljö så har de svårt att ta till 

sig kunskap och utvecklas. Barnen ska erbjudas en strukturerad miljö med ett strukturerat 

material som leder till att barnen vet vad materialet ska användas till och skapar en tro på 

sin egen förmåga. När barnen är säkra på sig själva och sin egen förmåga börjar de hjälpa 

varandra, de vill lära varandra.  

  

En förskollärare på Waldorfförskolan har uppmärksammat att barn som kommer in när de 

är äldre och har gått på en förskola med annan pedagogisk inriktning tidigare kan ha svårt 

att interagera med den nya miljön utan färdiga leksaker. Genom att ha en miljö utan 

material som förmedlar ett givet användningsområde blir barnen mer självständiga. ”Jag 

kan tänka mig att de blir mer kreativa och att fantasin stimuleras mer” (Kajsa).   

 

Samtliga förskollärare har samma åsikter kring att miljön på förskolan kan behöva 

förändras när det kommer in nya barn i barngruppen. När det blir en ny barngrupp så kan 

dynamiken i gruppen förändras, vilket kan påverka barnens intresse och behov. Därför kan 

det behöva göras förändringar eller anpassningar i miljöns utformning. “Det räcker ju 

ibland att det kommer ett nytt barn så förändras gruppdynamiken i den nya gruppen” 

(Tina). Förskollärarna belyser därför att det är viktigt att observera barngruppen när det 
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tillkommer nya barn. Detta för att utkristallisera vad den nya barngruppens behov är och 

göra de förändringar som krävs för att skapa en miljö som utgår från barnen. “Vi ser över 

var vi har barnen i nuläget och utefter det kan man göra en förändring” (Lisa). 

Majoriteten av förskollärarna beskriver att de har en basmiljö, en struktur som de utgår 

från men som sedan anpassas efter den aktuella barngruppen. Att utgå från en basmiljö 

kan underlätta utformningen av miljön. ”Vi måste utgå ifrån vad barnen är intresserade 

av och då tillför vi ju och eller tar bort men större grejer gör vi inte speciellt mycket, de 

möbler vi har det har vi” (Tove). Det är av stor vikt att förskollärarna är lyhörda för 

barnens behov och vet vilka förändringar som behöver göras för att miljön ska passa den 

aktuella barngruppen. “Förra året hade vi en barngrupp som var otroligt rörliga och hade 

ett jättebehov av att använda sig av stora rörelser ://: i år så var det inte samma behov 

utan dom behövde vara i det lilla lite mer” (Berit). 

 

En förskollärare som arbetar på en förskola utan någon pedagogisk inriktning lyfter fram 

miljön “Den är ju jätteviktig och jag tycker det också är jätteroligt att jobbar med miljöer 

jag ser stor skillnad på hur jag kan fånga barnens intresse och hur väl de kan fungera i en 

förskolemiljö och i en leksituation och allt möjligt” (Karin). Hon beskriver att ju äldre 

barnen blir desto större betydelse får miljön för barnen. Som förskollärare är det viktigt att 

i takt med att barnen blir äldre och utvecklas se till att utformningen av miljön utgår från 

vad som är betydelsefullt för barnen i nuläget.   

 

5.4.2. Miljön och materialet utifrån barnens ålder 

Samtliga förskollärare beskriver att materialet förändras allt eftersom barnen blir äldre. De 

yngre barnen erbjuds enklare material anpassat efter deras nivå medan de äldre barnen 

erbjuds mer avancerat material med en ökad variation. ”Det blir en avancering, en 

stegring i det vi erbjuder då. Ett mer avancerat material ju äldre man blir” (Karin). 

Förskollärarna strävar efter att alla barn ska kunna använda allt material som finns på 

avdelningen. ”Ju äldre barnen blir desto mer material erbjuds på avdelningen, det som 

erbjuds ska alla kunna använda annars erbjuder vi inte barngruppen det” (Sara).   

  

Förskollärarna som arbetar på avdelning med åldersblandad barngrupp lyfter även fram att 

de måste arbeta med att avgränsa vissa delar och ett visst material för de yngre barnen. 

När det är åldersblandade grupper måste de äldre barnen ges möjlighet att utmanas och 

erbjudas material som kan vara farligt för de yngre barnen eftersom de lätt kan sätta i 

halsen eller skada sig. Det leder till att arbete med utformningen av miljön försvåras. 

“Man får försöka tänka till litegrann att ha olika rum, man kan avgränsa eller avskärma 

på ett sätt så att dom små inte kommer åt alla små pryttlar” (Emma).  

  

“Det handlar ju mycket om att introducera miljöerna och hur man är där” (Lisa). Tre av 

förskollärarna nämner att det är viktigt att introducera miljöer oavsett barnens ålder. 

Genom en bra introduktion kan barnen använda materialet på ett mer avancerat sätt. Det 

möjliggör att barnen får en djupare förståelse för materialet, vad det är till för och på vilka 

olika sätt det kan användas. Förskolläraren som arbetar på en Reggio Emilia förskola 

nämner “Reggio Emilia inspiration handlar mycket att man jobbar med miljöerna och att 

man ökar variationerna, ://: det handlar om syfte och introduktion”(Tove).   

 

Samtliga förskollärare som arbetar med åldersindelade barngrupper menar att de kan 

anpassa det material som finns på avdelningen så att alla kan använda det. “Ja men att 

man kan anpassa miljöerna mycket bättre och materialet, vi plockar in pussel och spel 

som är aktuella för våra barn” (Tina). Det är lättare att ge barnen utmaningar som är 

anpassade efter deras nivå. Förskollärarna beskriver även att det är lättare som 
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förskollärare att utforma en miljö som tillgodoser barnens behov och får ett tydligare 

syfte. “Miljön, materialet men också själva de planerade aktiviteterna anpassas ju till 

åldern” (Tove). Förskollärarna menar att det är lättare att genomföra planerade aktiviteter 

med hela barngruppen. Det blir lättare att hålla barnen intresserade och delaktiga i 

aktiviteterna. Genom att utforma miljön så att den passar de barn som vistas där kan 

barnen få möjlighet att utmanas och utveckla sin egen identitet. ”Jag ser stora fördelar 

med det. Det går att totalt utforma miljön så att den passar åldersgruppen som ska vara 

där och sedan slipper någon åldersgrupp komma i kläm” (Karin). Ytterligare fördelar är 

att de äldre barnens lek inte blir störd av de yngre barnen. Även de förskollärare som 

arbetar i åldersblandade grupper anser att det är lättare att anpassa material och miljö så 

den passar barngruppen vid åldersindelade grupper.  Dock kan det vara svårt för barn som 

vistas i åldersindelade grupper att hitta tillfällen att gå undan och vara ifred. På de äldre 

barnens avdelningar vistas ofta hela barngruppen tillsammans under större delen av dagen 

något som skulle kunna påverka barnen negativt. “Det kan ju vara svårt att skapa platser 

där barnen får vara ifred” (Tove).  I åldersblandade barngrupper får de äldre barnen 

större möjlighet att gå ifrån övriga barngruppen om de känner för det. Samtliga 

förskollärare som arbetar i åldersblandade barngrupper berättar att när de yngre barnen 

sover får de äldre barnen större utrymme för den egna leken.   

  

De förskollärare som arbetar med åldersblandade grupper lyfter fram att barnen lär sig ta 

hand om varandra. De äldre barnen lär sig förstå och visa hänsyn till de yngre barnen. 

“Liksom då kan jag hjälpa dig, spelar ingen roll om du är liten eller stor” (Emma). De 

upplever att i en åldersblandad grupp blir olikheter inte lika tydliga och på så sätt mer 

accepterade i barngruppen. Däremot uttrycker de att det är svårt att anpassa materialet som 

finns framme så att det passar alla åldrar. Det blir lätt att materialet måste anpassas till de 

yngre barnen. “Jag känner att det kan vara svårt för dom stora att få ha sina grejer ifred 

utan att dom små är där och stör” (Emma). Förskollärarna upplever att de äldre barnen 

bör ges ytterligare möjligheter att utmanas än vad de gör i dagsläget. Även de yngre 

barnen kan hamna i kläm i vissa situationer då de lätt kan råka vara i vägen för de äldre 

barnens lek. Förskollärarna som arbetar i åldersindelade barngrupper uttrycker dock att det 

finns tillräckligt stor spridning på barnens kunskaper trots att barnen är lika gamla. De 

tycker att barnen får chansen att lära av varandra trots att de är indelade efter ålder. En av 

förskollärarna håller med till viss del, men lyfter fram att det blir tydligare om de finns en 

större spridning mellan åldrarna. Hon upplever att barnen inte får möjlighet att lära sig av 

varandra på samma sätt som de får i åldersblandade grupper. “Att ha en äldre som är en 

fin förebild och blir en fiffig kompis som Vygotskij nämner” (Tina).  
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi resultatet i relation till tidigare forskning och litteratur.  

  

Förskollärarnas svar visade att miljön är av stor betydelse för förskolans verksamhet. Det 

är en central del för att få en väl fungerande vardag för både barn och vuxna. Majoriteten 

av förskollärarna menar att den miljön som finns på förskolan ska vara genomtänkt och ha 

ett tydligt syfte. Detta bekräftar även Björklid (2005) som nämner att förskolans miljö ska 

vara utformad på ett sätt som inbjuder barnen till utforskande, lek och lärande. Då barnen 

tillbringar stora delar av dagen på förskolan ställs därför höga krav på förskolans 

utformning och förskollärarna som har i uppgift att skapa en väl fungerande miljö. Vidare 

nämner Sandberg och Vuorinen (2008) även att förskolans miljö bidrar till att barnen 

utvecklar sina egna kompetenser. 

  

Samtliga förskollärare beskriver att de utgår från barnens intressen i utformandet av 

miljön. De vill skapa en miljö som bygger på barnens intressen som även tillgodoser 

barngruppens behov. Detta nämns även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) 

barnens behov och intressen ska ligga till grund för utformningen av miljön. Det ställer 

krav på förskollärarna att kunna ta till vara på barnens intressen och ge barnens åsikter 

utrymme i utformningen av miljön (Skolverket, 2016b). Genom att ta tillvara på 

barngruppens uttryck kan barnen bli mer delaktiga och får en känsla av att de kan påverka 

sin omgivning. Hur väl miljön är anpassad till den aktuella barngruppen kan vara 

avgörande för hur barnen förhåller sig till miljön (Brodin & Lindstrand, 2008).    

  

Förskollärarna menar att miljöns utformning bidrar till hur barnen förhåller sig till den. De 

uttrycker även att när de ändra om i miljön och byter ut materialet kan det bidra till att 

barnen leker andra lekar än tidigare. En väl genomtänkt miljö kan bidra till en helt annan 

stämning i barngruppen. Även Williams m.fl. (2016) beskriver, att förskollärarna bör möta 

barnens skiftande behov och intressen. Förskollärarna bör kontinuerligt organisera och 

omorganisera miljön och materialet som erbjuds för att tillmötesgå barnens olika 

intressen. Det är viktigt att förskollärarna i arbetet med utformningen av miljön tänker 

igenom de beslut som leder till att miljön utformas på ett visst sätt (Williams m.fl., 2016). 

Förskollärarna som arbetar på Waldorfförskolan och Montessoriförskolan menar dock att 

de undviker att omorganisera i miljön när terminen startat. De anser att omstrukturering 

skapar osäkerhet och för mycket intryck hos barnen. Miljön och materialet som erbjuds är 

densamma under barnets hela vistelse på avdelningen. Detta något som framkommer 

tydligt i Waldorfpedagogikens egna styrdokument. Där uttrycks tydligt att de vill att 

förskolan ska erbjuda lugna miljöer för barnen. Textilier och naturmaterial i varma toner 

används för att skapa dessa lugna och trivsamma miljöer, något som är signifikativt för 

Waldorfförskolan (Waldorfskolefederationen, 2016). Montessoripedagogiken strävar efter 

att förskollärarna ska samspela med barnen och den genomtänkta miljön, de lägger stor 

vikt vid miljöns utformning och struktur. Miljön på en Montessoriförskola ska vara 

estetiskt tilltalande och skapa en yttre ordning (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 

2009). “En yttre ordning ger en inre ordning (Gunilla)”. 

  

I studien beskriver förskollärarna att de strävar mot att anpassa miljön och materialet efter 

barnens nivå. När barnen blir äldre sker det en stegring av svårighetsgraden på materialet 

som erbjuds. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2009) nämner även att det 

material som erbjuds bör vara placerat i barnens nivå och vara lättåtkomligt. Dock betonar 

de även vikten av att materialet ska stimulera barnens behov utifrån de strävansmål som 

finns. Isabell (2012) lyfter ytterligare en viktig del att ta i beaktning. Hon skriver att 

materialet som erbjuds ska vara anpassat för att tillgodose den aktuella barngruppens 
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behov och intressen. När det gäller miljöns utformning är det viktigt att ta hänsyn till 

barnens behov och tidigare erfarenheter. 

  

Några av förskollärarna beskriver att de upplever begränsningar i förskolan fysiska 

lokaler. Det bidrar till att de inte kan forma miljön som de vill. Skolinspektionen (2012) 

nämner att det idag finns många förskolor med lokaler som inte i grunden är utformade på 

ett sätt som ger bra förutsättningar. Trots detta finns det förskolor med mindre bra 

förutsättningar som lyckas skapa bra miljöer som lever upp till barngruppens behov och 

förskolans lärande uppdrag. Skolinspektionen (2012) menar att den pedagogiska 

medvetenheten hos personalen i förskolan påverkar hur de nyttjar den fysiska miljön. 

Förskolläraren som arbetar på en Reggio Emilia förskola som är byggd efter deras filosofi 

nämner att det har underlättat deras arbete med miljön. Det har bidragit till att de lättare 

kan anpassa miljön och materialet efter barnens behov inomhus. Även Andersson (2016) 

vill betona att det är en fördel att förskollärare är delaktiga vid planeringen av nya 

förskolor. Det bidrar till att de redan innan byggnationen kan ta hänsyn till förskollärarnas 

önskemål och förskolans styrdokument. På så sätt kan man skapa bättre förutsättningar så 

att miljön passar den verksamhet som ska bedrivas. Sedan förskolan fick en egen läroplan 

så har det påverkat miljöns utformning. Förskollärarna arbetar allt mer med att skapa 

miljöer utifrån de målområden som benämns i läroplanen (Andersson, 2016). 

  

De flesta förskollärarna menar att miljön har stor betydelse för hur barnen ges möjlighet 

att möta läroplanens strävansmål. Miljöerna bör vara utmanande och locka barnen till 

utforskande. Även materialet som erbjuds ska bidra till att barnen möter det strävansmål 

som benämns i förskolans styrdokument. Skolverket (2016a) nämner att pedagogerna ska 

sträva efter att skapa en miljö som stimulerar barnen. Miljön bör väcka barnens kreativitet 

och nyfikenhet. Miljön ska utformas på ett sätt som strävar mot de mål och riktlinjer som 

beskrivs i förskolans styrdokument (Skolverket, 2016a). 

 

Några av förskollärarnas svar visar att i utformningen av miljön är det viktigt att 

förskollärarna skapar möjligheter för barnen att vara för sig själva. Även Sandberg och 

Vuorinen (2008) styrker detta, i miljöns utformning är det viktigt att visa hänsyn till 

barnens behov av att vara ifred och känna sig oberoende av förskollärarna. Barnen bör ges 

möjlighet att ta avstånd från resten av barngruppen och skapa platser där de får en känsla 

av självbestämmande och avgränsade på egna villkor. En miljö som förmedlar ett lugn är 

viktigt för barngruppens välbefinnande (Sandberg & Vuorinen, 2008). 

  

Samtliga förskollärare har tydligt menat att barnen påverkas av miljön och hur den är 

utformad. Barngruppen använder sig av miljön på olika sätt beroende av hur den är 

utformad. De menar att miljön kan användas som ett pedagogiskt verktyg som kan skapa 

ytterligare förutsättningar för barnet utveckling. Vygotskij menar att det är betydande för 

barnets utveckling att det finns bra förutsättningar för att samspela med andra barn och 

den materiella miljön. De erfarenheter som barnen bär med sig från de upplevelser och 

möten som skett med miljön är minnen som alltid kommer att finnas kvar (Svensson, 

2009). Isabell (2012) nämner att den fysiska miljön bör uppmuntra barnen till att leka i 

små grupper på 3–5 barn. Då kan barnen lättare samarbeta mellan varandra och komma 

fram till idéer som kan utveckla leken. Även Williams m.fl. (2016) menar att miljön bör 

vara utformad på ett sätt som möjliggör för barnen att leka i mindre grupper. Då kan 

barnen utforska omgivningen och materialet i sin egen takt. Endast de förskollärarna som 

arbetar på förskolor med Reggio Emilia inspirerat arbetssätt har nämnt att de medvetet 

skapar platser i miljöerna där barnen kan möta varandra i mindre grupper.  

 



 

24 

 

Förskollärarna med en uttalad pedagogisk inriktning är överens om att de vill undvika 

färdiga material. Däremot strävar Waldorf- och Montessoriförskolorna i riktning mot att 

använda naturmaterial i hög utsträckning för att uppmuntra barnets fantasi som de anser är 

en central del av den fria leken. Fantasin anser de vara en stor del i barnets utveckling och 

utforskande. Färdigt material kan bidra till att det blir en viss typ av lek, ett neutralt 

material ger större utrymme för barnens individuella tolkningar. Även Wennerström & 

Bröderman Smeds (2009) menar att barnet alltid bör stå i centrum och ges möjligheten att 

utvecklas efter den egna förmågan. Montessoripedagogiken strävar i stor utsträckning 

efter att ge plats åt de enskilda barnets inre livskraft och lust att lära. Vidare nämner 

Waldorfskolefederationen (2016) att förskolans miljö ska ge barnen möjlighet att lära i sin 

egen takt. Varje individ ska själv kunna bestämma vad de anser vara en lagom utmaning 

för stunden. Det ger barnen möjlighet att självständigt utvecklas i sin egen takt. Det kräver 

dock att miljön på förskolan erbjuder en stor variation på materialet så att det ständigt 

finns något som tilltalar barnen.   

  

En av förskollärarna uttrycker att när barnen blir äldre får miljön en större betydelse. Det 

är då viktigt som förskollärare att utforma miljön i takt med barnen. För att tillgodose 

barnens behov, skapa en stimulerande miljö som barnen kan interagera med på egen hand. 

Williams m.fl. (2016) beskriver att miljön bör vara utformad så barnen kan vara mer 

självständiga och känna en trygghet i sin omgivning. Detta kan leda till att barnen blir 

tryggare i sig själva och utvecklar den egna leken allt mer. När barnen känner en trygghet i 

sin omgivning kan barnen använda sin kropp som verktyg för att undersöka och förstå sin 

omvärld. Miljön och materialet får ett symboliskt värde, det förmedlar en känsla till 

barnen om vad som är tillåtet. Detta gör att miljön får olika betydelser för barnen, 

beroende på vilka som vistas där och hur miljön utformas kan förändra dessa värden 

(Williams m.fl., 2016).   
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7. Diskussion  

Syftet med denna studie var att belysa förskollärares syn på den fysiska miljön i förskolan 

och hur de går tillväga i utformningen av miljön. Förskollärarna i denna studie har olika 

bakgrunder och arbetar på förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Studien har visat 

att barnens ålder och om det är åldersindelade eller åldersblandade barngrupper har stor 

betydelse för miljöns utformning.  

 

Innan studien genomfördes hade vi en hypotes om att förskolornas fysiska miljö skulle se 

väldigt olika ut beroende på vilken pedagogisk inriktning förskolan har. Det visade sig att 

skillnaderna inte var så stora som vi tidigare anat. Däremot har resultatet visat på vissa 

skillnader. Bland annat Waldorfförskollärarna uttrycker att de eftersträvar en hemlik miljö 

som skapar igenkänning hos barnen. Vi ställer oss dock frågan om de strävar efter en 

hemlik känsla eller är förskolans inredning bara specifikt för Waldorfförskolor. Detta 

utifrån att vi reflekterat kring att miljön inte är utformad efter hur ett traditionellt svenskt 

hem ser ut idag. Vi anser att det finns fler likheter mellan förskolor med Reggio Emilia 

inspirerat arbetssätt och förskolor med Montessoripedagogik. Inom båda inriktningarna 

upplever vi tydliga kopplingar till läroplanens strävansmål (Skolverket, 2016b) i den miljö 

som erbjuds. Specifikt för Montessoriförskolan är dock att materialet som erbjuds är den 

samma under hela terminen och skapat för att passa deras pedagogiska inriktning. 

 

Trots detta blir det tydligt att den pedagogiska inriktningen inte har lika stor betydelse som 

vi tidigare trott gällande miljöns utformning. Förskollärarna lyfter fram barngruppens 

ålder som en mer betydelsefull del i miljöns utformning och hur den kan utvecklas i 

samspel med barnen. Vi upplever att de pedagogiska inriktningarna har visats påverka hur 

materialet ser ut mer än hur förskollärarna utformar miljön. Förskolans pedagogiska 

inriktning påverkar hur förskollärarna tänker i utformningen till viss del men samtliga 

förskollärare har en gemensam grundtanke kring miljön, den ska vara för barnen och 

erbjuda material som strävar mot läroplansmålen. 

 

Majoriteten av förskollärarna beskriver att barnens ålder avgör vilket material de kan 

tillföra i miljön och hur den kan komma att utvecklas. Miljön ska i första hand utgå från 

barngruppens intressen och behov men åldern på barnen avgör helt vilket material som 

kan erbjudas. Vi har uppmärksammat att arbetet med miljöns utformning till störst del 

handlar om att förändras i takt med att barnen blir äldre. Detta är något som visat sig vara 

svårt när barnen vistas i en åldersblandad grupp. Förskollärarna som arbetar med 

åldersblandade barngrupper har tydligt framhävt att de är tvungna att begränsa tillgång till 

visst material för att det inte ska vara farligt för de yngre barnen. Detta anser vi gör det 

svårare för förskollärarna att utforma en miljö som tillgodoser alla barnens behov och 

samtidigt erbjuder ett material som utmanar alla åldrar. Då materialet måste passa ett stort 

åldersspann tror vi att det påverkar de äldre barnen negativt. Det kan vara så att de äldre 

barnen inte kommer ihåg att be efter ett material som inte finns tillgängligt, vilket då leder 

till att de går miste om en möjlighet till lärande. Däremot har det tydligt framkommit att 

de förskollärare som arbetar i en åldersindelad barngrupp upplever att det är inte behöver 

begränsa tillgången till vissa material. Det material som de erbjuder i miljön ska alla barn 

som vistas där kunna använda. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det är lättare att 

anpassa materialet och miljöns utformning till en åldersindelad barngrupp. 

 

I denna studie har det visat sig att förskollärarna är mer medvetna om miljöns utformning 

och dess påverkan än vi tidigare trott. Eftersom vi tidigare upplevt att det kunde se väldigt 

olika ut på olika förskolor så trodde vi att det inte alltid fanns en tydlig tanke kring miljön. 

Dock har de visat sig att alla förskollärare i denna studie uttrycker en medvetenhet kring 

varför de utformar miljön på ett visst sätt, och hur de som förskollärare kan utveckla 
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miljön utifrån den aktuella barngruppen på ett bra sätt. Däremot tror vi att den 

pedagogiska medvetenheten hos förskollärarna påverkar deras inställning till miljön. Det 

kan skilja sig väldigt mycket mellan olika förskollärare inom samma inriktning. Något 

som kan bero på de egna kunskaperna samt tidigare erfarenheter, hur länge de arbetat på 

samma arbetsplats och hur mycket de tar del av aktuell forskning.  

 

Skolinspektionen (2012) beskriver att det finns förskolor som lyckas skapa en 

stimulerande miljö trots bristande förutsättningar. Däremot framhäver förskollärarna i 

denna studie att en betydande faktor för hur de kan utforma miljön är de yttre 

begränsningar som de upplever i förskolans lokaler. Vi tror däremot att det snarare handlar 

om förskollärarnas inställning till den fysiska miljön. Förskollärarna bör trots de 

begränsningarna som de upplever kunna se möjligheterna som finns.   

 

De har blivit tydligt att den fysiska miljön är en viktig del i den pedagogiska verksamhet 

som sker på förskolan. Utifrån vår studie har vi fått ytterligare kunskap om vilka aspekter 

som förskollärarna har i åtanke när de utformar miljön. Som förskollärare är det av stor 

vikt att anpassa miljön efter den aktuella barngruppen, deras intresse och ålder.  

 

7.1. Vidare forskning 

Efter vi genomfört denna studie har vi fått mer kunskap om yrkesaktiva förskollärares syn 

på förskolans fysiska miljö. Då det har framkommit att förskolorna med pedagogiska 

inriktningar strävar efter samma sak världen över har en ytterligare nyfikenhet väckts hos 

oss. Vidare forskning kan då vara att synliggöra om miljön på förskolor med samma 

pedagogisk inriktning är utformade på samma sätt världen över. Ytterligare vidare 

forskning kan vara att genomföra en liknande studie som denna, men fokuserar på barnens 

upplevelser av miljön via observationer och barnintervjuer på olika förskolor.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 

Hej! 
Vi är två studenter som läser förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet som nu är inne på 

våran sista termin. Vi skriver just nu vårt examensarbete om förskolans fysiska miljö. 
 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares syn på förskolans fysiska miljö samt deras 

uppfattning av barngruppens betydelse för miljöns utformning.  
 

Vi har tagit del av litteratur och forskning kring ämnet, vi vill även ta del av verksamma 

förskollärares erfarenheter och kunskap kring ämnet genom intervjuer. Därför vill vi intervjua en 

legitimerad förskollärare på er förskola som har kunskaper och erfarenheter som kan vara 

värdefulla för oss i vårt arbete. Intervjun kommer att ta 30–40 minuter. Under intervjun kommer vi 

att använda oss av ljudinspelning som kommer att raderas efter genomfört arbete.  
 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja så kan du när som helst avbryta intervjun 

och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål. Allt deltagande är anonymt.  

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 
 

Med Vänliga Hälsningar  
 

Hanna Fällman xxx-xxxxxxx  
Mikaela Berglund Bäcklund xxx-xxxxxxx  
 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
• Hur många år har du arbetat? Antal år på den här förskolan? 

• Hur många barn har ni på er avdelning? Vilken ålder? 

 

Hur ser organisationen ut på förskolan? 
• Vilken pedagogisk inriktning har ni på förskolan? 

• Har du arbetat på en förskola med annan pedagogisk inriktning tidigare? 

• Byter barnen avdelning när de blir äldre? 

• Följer personalen med barngruppen när de byter avdelning? Överinskolning 

mellan avdelningarna hur fungerar de? 

• Hur arbetar ni i arbetslaget vid utformningen av miljön? 

• Hur arbetar ni gemensamt över huset gällande miljön? 

• Hur förändras miljön när barnen blir äldre? 

• Hur förändras den fysiska miljön på avdelningen när blir en ny barngrupp? 

 

Pedagogernas syn på den fysiska miljön? 
 

• Hur går ni tillväga vid utformningen av förskolans fysiska miljö?  

• Hur ser du på den fysiska miljön inne på förskolan? 

• Hur ser du på den yttre miljöns utformning?  

• Upplever du att förskolans pedagogiska inriktning syns i utformningen av den 

fysiska miljön? hur märks det? 

 

Vilken betydelse har barngruppen i arbetet med miljöns utformning? 
 

• Hur har du upplevt att barngruppen påverkas av miljöns utformning? 

• Upplever du att den fysiska miljön nyttjas olika beroende på barnets kön? Hur?  

• Hur påverkas avdelningarnas miljö och material med tanke på barnens ålder? 

• Vilka fördelar upplever du för barnen med åldersindelat/åldersblandat? 

• Vilka nackdelar upplever du för barnen med åldersindelat/åldersblandat? 
 

 


