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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken betydelse den fysiska inomhusmiljön har i det 

pedagogiska arbetet, med de yngsta barnen som utgångspunkt. Med inspiration från 

fenomenografin har vi genomfört kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare för att 

synliggöra deras uppfattningar och erfarenheter av ovan nämnda fenomen. De frågeställningar 

som vi i studien söker besvara är: Hur planerar, genomför och utvärderar förskollärare arbetet 

med den fysiska inomhusmiljön för de yngsta barnen? Vad kännetecknar en god fysisk 

inomhusmiljö för de yngsta barnen? Vilka hinder och utmaningar finns vid utformningen av 

den fysiska inomhusmiljön för de yngsta barnen? Resultatet av studien visar att förskollärarna 

planerar den fysiska inomhusmiljön med barngruppen som utgångspunkt, gör förändringar 

utifrån barnens uttryckta intressen samt utvärderar kontinuerligt i arbetslaget. En god fysisk 

inomhusmiljö för de yngsta barnen kännetecknas dels i termer av trygghet, dels av 

utmaningar. De hinder och utmaningar som förskollärarna uppfattar handlar främst om 

ramfaktorer, vilket material som går att ha tillgängligt, svårigheter i att tolka de yngsta 

barnens uttryck samt att hitta lämpliga utmaningar för dessa barn. Av resultatet dras slutsatsen 

att förskollärarna visar på ett professionellt förhållningssätt när det handlar om barnens 

inflytande samt att det finns en medvetenhet om den fysiska inomhusmiljön. 
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Förord 
 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till alla förskollärare som genom intervjuer delgav oss med 

värdefull information - utan Er hade studien aldrig varit möjlig att genomföra! 

 

Klara, Josefin, Helena och Sara – tack för att Ni funnits där som bollplank! 

 

Sist, men inte minst, tack till våra familjer som har visat stor förståelse och stöttat oss under 

denna tidvis hektiska process.  
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1. Inledning 
 

Förskolan är en institution där barn dagligen samspelar med andra barn och vuxna i den 

fysiska miljö som omger dem.  

 
Den fysiska miljön skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och lärande. Om den fysiska 

miljön upplevs som otillgänglig, otrygg och understimulerande, utforskar och leker inte barn i den 

miljön, vilket i sin tur kan hämma barnets utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt (Björklid, 

2005, s.169). 

 

Aktuella forskningsresultat gör gällande att den fysiska miljöns betydelse för barns utveckling 

inte framhävs lika mycket som den psykosociala. När det gäller planering och utvärdering av 

pedagogisk verksamhet hamnar lokaler ofta i skymundan (Björklid, 2005). Förskolans 

läroplan, Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 2006), säger inget specifikt om den fysiska 

inomhusmiljön. Där står att miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande, samt att den 

skall utgå från de behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för. Att det inte 

finns några direktiv kring hur den fysiska inomhusmiljön bör utformas, utifrån aspekter som 

planlösning, möblering och material, kan bero på den ansvarsförskjutning som skett från 

staten till kommunerna och att det är upp till de professionella förskollärarna att skapa 

stimulerande lärandemiljöer för barnen. I kontrast till detta skriver De Jong (1995) att det 

finns en outtalad uppfattning om att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur 

lokalerna ser ut. Ofta erkänner man inte lokalernas stora betydelse för verksamheten, utan ser 

problemet som brister i personalens arbete, något De Jong framhåller som felaktigt. 

 

Vår studie kretsar kring de yngsta barnen i förskolan, de som är mellan ett och tre år gamla, 

och deras plats i den fysiska inomhusmiljön. Det har under årens lopp skett en förändring i 

hur man ser på dessa barn i förskolan. Den forskningsdiskurs som råder i dagens samhälle, 

menar på att barn redan från födseln söker kommunikation och anses som kompetenta, medan 

man förr i tiden såg dessa barn som omsorgsobjekt utan förmåga att samspela (Sommer, 1997; 

Bjervås, 2003).  

 

Vi har under vår utbildningstid lärt oss att se detta kompetenta barn som vi nämner ovan, samt 

dess vilja att utforska den miljö som det befinner sig i. Vi anser att barn lär sig hela tiden - 

inte enbart under de planerade aktiviteterna med ett visst lärande i åtanke. Därmed får den 

fysiska miljön betydelse, och att få utforska sin omgivning och dess material innebär att 

barnen utvecklas såväl motoriskt, kognitivt, som socialt.  

 

Vi tror starkt på att den syn förskollärarna har på den fysiska inomhusmiljön påverkar barnen 

och kan både begränsa och utmana dem i deras utveckling. Genom denna undersökning 

hoppas vi kunna bredda forskningsområdet, och bidra med ett kunskapstillskott i detsamma. 

Vi ser detta som nödvändigt, då området kring den fysiska inomhusmiljön och de yngsta 

förskolebarnen ej är så beforskat. Underlaget anser vi kan inspirera förskolepersonal att 

granska sin egen verksamhet och att detta i sin tur kan innebära att de yngsta barnen i större 

utsträckning blir en betydelsefull utgångspunkt för planering, utformning och utvärdering av 

den fysiska inomhusmiljön. Vi anser även att vår studie kan fungera som diskussionsunderlag 

i ett eventuellt utvecklingsarbete. 
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1.1. Avgränsning och definition av begrepp 

 

Fysisk inomhusmiljö 

Med detta begrepp avses inredningen på förskolor, lokalers och planlösningars utformning, 

vilket material som finns; exempelvis leksaker, böcker och skapandematerial, samt vilken 

tillgänglighet dessa har för barnen.  

 

Att den fysiska inomhusmiljön blir ett nyckelbegrepp i denna studie kan förklaras ur två 

avseenden. Å ena sidan har det att göra med den uppfattning vi har om att barn lär hela tiden, 

och då blir som tidigare nämnts den fysiska inomhusmiljön på förskolan viktig. Det är även i 

denna som barnen spenderar stor del av sin vakna tid. Å andra sidan har det under vår 

utbildningstid vuxit fram ett stort intresse hos oss båda för hur man kan ta tillvara på och 

utforma miljöer som stimulerar barnens utveckling.  

 

De yngsta barnen 

Här menar vi barn i åldrarna 1-3 år. 

 

Pramling (1993) påvisar i en forskningsöversikt att barn i just åldrarna 1-3 år har en tendens 

att hamna i skymundan, då de äldre barnen ges mer uppmärksamhet i förskolan. I 

sammanhanget bör dock påpekas att detta är gammal forskning och att bilden kan se 

annorlunda ut idag. Varför vi gjort en avgränsning till just de yngsta barnen motiverar vi dels 

genom att det finns mycket forskning om den fysiska miljön, men inte om de yngsta barnens 

plats i denna. En annan aspekt i sammanhanget är att Lpfö-98, förskolans läroplan, föreskriver 

att utgångspunkt bör tas i barnens behov och intressen vid utformningen av miljön på 

förskolan. Kan detta vara en utmaning, då Lindahl (1998) framhåller att de yngsta barnen 

uttrycker sig mer med kroppen än med ett verbalt språk? 

 

 

 

1.2. Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse den fysiska inomhusmiljön har i det 

pedagogiska arbetet, med de yngsta barnen som utgångspunkt. Fokus i studien kommer att 

ligga på förskollärarnas uppfattningar av den fysiska inomhusmiljön för de yngsta barnen, 

deras personliga erfarenheter och hur dessa kommer till uttryck i den vardagliga 

verksamheten. 

 

1.2.1. Frågeställningar  

 

 Hur planerar, genomför och utvärderar förskollärare arbetet med den fysiska 

inomhusmiljön för de yngsta barnen? 

 Vad kännetecknar en god fysisk inomhusmiljö för de yngsta barnen? 

 Vilka hinder och utmaningar finns vid utformningen av den fysiska inomhusmiljön 

för de yngsta barnen? 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel ämnar vi att relatera vårt forskningsområde till hur det nutida samhället ser ut. 

Sedan beskriver vi förskolans utveckling ur ett historiskt perspektiv med fokus på hur den 

fysiska inomhusmiljön sett ut. Därefter redovisas tidigare forskning om fysisk miljö i förskola 

och skola samt om de yngsta barnen i förskolan. Avslutningsvis redogör vi för 

undersökningens teoretiska utgångspunkt, den sociokulturella teorin. 

 

2.1. Fysisk inomhusmiljö i en samhällelig kontext 

 

Det råder ingen tvekan om att det i dagens samhälle finns ett växande intresse för 

inomhusmiljö, inredning och möblering. Med åren har flertalet TV-program uppstått, där 

fokus ligger på att utforma både funktionella och estetiskt tilltalande rum i hemmet. 

Barnrummet har också med åren blivit föremål för denna inredningsfokuserade tillväxt. Idag 

finns en stor marknad som riktar in sig på barnrummens utformning och innehåll, en marknad 

som inrymmer exempelvis tapeter, textilier, möbler, leksaker och designade prydnader.  

  

På Internet finns en uppsjö av webbutiker som säljer inredningsartiklar, bloggar om inredning, 

samt ett antal sidor där man kan få inspiration till förändringar, genom att se hur andra har 

möblerat och inrett hemma. I samband med denna utveckling finns idag flera yrken 

(exempelvis inredningsarkitekter och bygg- och designkonsulter) som syftar till att hjälpa 

såväl privatpersoner som företag med att utforma den omgivande fysiska miljön efter kundens 

specifika behov. Vissa yrkesgrupper inom området har specialiserat sig på olika offentliga 

miljöer, däribland förskolan. 

 

Det finns mycket material som är riktat mot förskolans värld – pussel, hobbymaterial, spel, 

leksaker såsom dockor och bilar, konstruktions- och förbrukningsmaterial. Även mer 

pedagogiskt inriktat material finns erbjudet i vissa kataloger. Nelson och Svensson (2005, 

s.100) har granskat katalogernas ”pedagogiska” leksaker, och funnit att: ”När leksaksindustrin 

marknadsför leksaker till förskolor och skolor är det leksakernas potentiella funktioner för 

lärande, utveckling och kreativitet som betonas.” De ger exempel på hur leksaker lanseras 

utifrån ett förhållande som bygger på orsak och verkan; exempelvis genom att spela 

ljudmemory tränar barnen sin hörsel och koncentration och lek med doktorsmaterial ska i sin 

tur utveckla barnens empatiska förmåga och hjälpa dem att bearbeta känslor som kan kopplas 

ihop med sjukdomar (ibid, 2005). 

 

Skolverket (2004) har gjort en nationell utvärdering av förskolan efter läroplanens införande 

där de bland annat studerade den inre miljön och lokalerna. I de fallstudier som bildade 

underlag för utvärderingen framkom att ett stort antal förskolor ursprungligen var byggda för 

mindre barngrupper än vad som i regel förekommer idag. Något som begränsat möjligheterna 

att arbeta på det sätt man önskar, och som även inneburit att man blivit tvungen att använda 

lokalerna på nya sätt. 

 

 



- 4 - 

 

2.2. Fysisk inomhusmiljö ur ett förskolehistoriskt perspektiv 

Förskolan har sitt ursprung i de barnkrubbor som inrättades under 1800-talet för att hjälpa 

industrins kvinnor med barntillsynen (Hartman, 2005). De bedrevs främst genom donationer 

och välgörenhet och därför var verksamheterna ofta belägna i fattiga och omoderna lokaler 

(Johansson & Åstedt, 1996). Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) var den som 

grundade de så kallade barnträdgårdarna. Dessa influenser gjorde sitt intåg i Sverige i början 

av 1900-talet, då två av de största pionjärerna, Ellen Moberg (1874-1955) och Maria Moberg 

(1877-1948), öppnade den första barnträdgården i Norrköping (Hartman, 2005; Johansson & 

Åstedt, 1996). Fröbels pedagogiska tankar handlade främst om att möta barnens 

verksamhetslust och pedagogens uppgift var inte att undervisa utan mer att fungera som 

vägledare i barnens eget kunskapssökande (Hartman, 2005). Leken hade stor betydelse, och 

Fröbel utformade själv så kallade lekgåvor, material som i sin enkelhet har stått sig fram till 

idag. Dessa gåvor var tillverkade utifrån de geometriska grundformerna, och var menade för 

barnen att ta del av i en viss ordning, för att de skulle utveckla sina kunskaper genom att 

komplexitetsgraden växte för varje gåva. Gåvorna var vanliga i alla barnträdgårdar och 

daghem under 1940- och 50-talen och Fröbels pedagogik lever kvar även idag, kanske främst 

genom samlingen och den fria leken (Johansson & Åstedt, 1996; Simmons-Christenson, 

1997).  

Maria Montessoris (1870-1952) pedagogiska idéer, var också något som präglade daghemmen 

under mitten av 1900-talet. Den italienska läkaren och pedagogen utformade även hon ett 

material för barn, som syftade till att utveckla deras intellektuella förmåga genom att fokusera 

på sinnesupplevelser. Såväl Fröbels som Montessoris material fick utstå kritik, den 

förstnämndas på grund av dess utformning och barnens dåliga möjligheter att arbeta 

självständigt med det. Montessoris material ansågs inte väcka barnens nyfikenhet, samt att det 

var för mekaniserat (Johansson & Åstedt, 1996). Montessori utvecklade en egen pedagogik, 

där miljön var en av tre viktiga principer. Hon ansåg att miljön skulle vara anpassad efter 

barnen och det var den vuxnes ansvar att utforma den så att barnet kunde klara av mycket 

själv, allt utifrån en tanke om att barnet på så sätt kunde utvecklas friare. Detta innebar 

exempelvis att hyllor och annan möblering skulle vara på barnens nivå, något som för den 

tiden var rätt ovanligt, men som Montessori fick att framstå som självklart (Simmons-

Christenson, 1997).  

Johansson och Åstedt (1996) beskriver lokalernas utformning, i daghemmen och lekskolorna 

under 30- och 40-talen, som bristfälliga. Utbildningspolitikern Alva Myrdal (1902-1986) gav 

förslag på hur man skulle kunna erbjuda barnen en bättre miljö, och menade på att de lokaler 

där de vistades skulle vara ljusa, luftiga och att rummen skulle innehålla möjligheter till 

rörelse och skapande av olika slag. I takt med att Socialstyrelsen började ge ut råd och 

anvisningar om hur lokalerna borde utformas, blev de skäligare att vistas i, men okunnigheten 

i kommunerna var fortfarande stor i frågan. Inredningen och materialet på förskolorna runt 

omkring i landet var, under 50- och 60-talet, i stort sett detsamma. Man försökte se till det 

estetiska och skapa vackra miljöer som skulle tilltala barnen. Som nämnts ovan var Fröbel- 

och Montessorimaterialet vanliga inslag, men även material som skapades av personalen samt 

överblivet material från närsamhället; exempelvis kartong, trä- och tygbitar och tapetrester 

(ibid, 1996).  

Johansson och Åstedt (1996) skriver att barnstugeutredningen som gjordes mellan 1968-1972 

innebar ett större inriktat intresse på de små barnens behov av pedagogisk verksamhet. Här 

kom det förslag på att dela in barnen efter deras ålder, småbarnsgrupper för de yngsta barnen 
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(sex månader till två och ett halvt år) samt syskongrupper (för barnen mellan två och ett halvt 

år till sju år). Varje barngrupp rekommenderades ha tillgång till en egen hemvist, samt till en 

lekhall. Den senare skulle vara gemensam för minst två avdelningar. I hallen skulle det finnas 

aktivitetsmöjligheter, stationer för musik, rörelse, bygglek och skapande samt plats för 

rollekar. Det material som erbjöds var detsamma som tidigare, det var mer pedagogiken och 

förhållningssätten som förändrades i och med barnstugeutredningen. Ett nytt inslag var dock 

de skumgummikuddar som barnen både kunde hoppa i och använda för att bygga med. 

Barnstugeutredningen innebar också ett nytänkande kring ytorna. Man försökte till varje pris 

vinna så stor lekplats som möjligt till barnen, bland annat genom att undvika planlösningar 

med korridorer. I praktiken fungerade dock inte barnstugeutredningens förslag så bra; det 

hann byggas många daghem med dessa lekhallar utan att försöken ens blivit utvärderade. 

Alltför sent kom man på att avsaknaden av korridorer ledde till att lekhallen blev ett 

genomgångsrum med hög ljudnivå (ibid, 1996). 

Lekens betydelse har ständigt vuxit under åren och på 80-talet var en av förskolans viktigaste 

uppgifter att ge barnen material och utrymme för lek. Under 90-talet fick personalen på 

förskolorna mer inflytande över ekonomin och vad som skulle köpas in. De låga bord och 

stolar som varit anpassade till barnen ersattes nu av möbler i vuxenhöjd för att ge personalen 

en bättre arbetsmiljö (Johansson & Åstedt, 1996).   

 

2.3. Tidigare forskning 

 

2.3.1. Forskning om fysisk miljö 

 

Miljöpsykologi beskrivs av Björklid (2005) som ett tvärvetenskapligt forskningsfält som utgår 

från olika discipliner, däribland pedagogik, arkitektur och samhällsplanering. Den lägger stor 

vikt vid den fysiska miljöns kulturella, sociala och samhälleliga förutsättningar för bland 

annat lärande- och utvecklingsprocesser. Forskningsfältet utvecklades främst under 1960- och 

70-talen som en effekt av att den traditionella psykologin inte uppmärksammade den fysiska 

miljöns betydelse i samspelsprocesser tillräckligt. Miljöpsykologin utgår ifrån ett 

interaktionistiskt synsätt; det handlar om hur vi människor påverkas av vår omgivning och hur 

vi genom vårt sätt att leva påverkar den. Å ena sidan utvecklas individen genom att utforska, 

pröva och förändra sin miljö, såväl den sociala som den fysiska. Å andra sidan påverkar 

miljön människan genom att den sätter upp gränser och anger förutsättningar (ibid, 2005).  

 

Björklid (2005) utgår från detta miljöpsykologiska perspektiv när hon i en kunskapsöversikt 

redogör för forskning kring fysisk miljö i förskola och skola, och dess betydelse för lärandet. 

Hon skriver att den fysiska uppväxtmiljön och dess betydelse för barns lärande inte betonas 

lika mycket som de psykosociala aspekterna, varken i forskningssammanhang eller i den 

pedagogiska praktiken. Laike (2005) tror att detta kan bero på att de två aspekterna är svåra 

att studera tillsammans på grund av deras ömsesidiga beroende av varandra. Björklid (2005) 

menar även att den fysiska miljön vid planering och utvärdering ofta hamnar i skymundan, 

och i vissa fall reflekterar man inte över den då den ter sig så självklar. Hon framhåller att det, 

förutom de resultat som vi nedan mer specifikt kommer att behandla, finns forskning kring 

hur ofta pedagoger förändrar den inre miljön och hur man kan förebygga stress hos personal 

genom att ändra den fysiska miljön. Vidare finns studier som behandlar värdet av löst material 
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(såsom stolar, bord och madrasser) på förskolor, som ger barnen möjligheter att anpassa 

miljön efter deras lekteman. 

 

Barn har behov av god arkitektur, enligt Lundahl (1995). Hon har med arkitekturen som 

utgångspunkt observerat barn i olika rum på förskolor och drar slutsatsen att arkitektur, när 

den är som bäst, kan utgöra ett betydelsefullt hjälpmedel i det pedagogiska arbetet. Lundahl 

framhåller att det finns ett starkt samband mellan barns utveckling och deras förhållande till 

rum. Vidare skriver hon att: 

 
Det finns mycken kunskap om och goda tankar kring innehållet i det pedagogiska arbetet med barn 

och kraven de ställer på yta, säkerhet och planering. Men att arkitekturen också skulle vara en 

pedagogisk resurs har sällan påtalats. Att också husen och rummen bidrar till barnens emotionella, 

praktiska, sociala och intellektuella utveckling och att deras skapande förmåga och självtillit stärks 

av arkitekturens form har kommit i skymundan (Lundahl, 1995, s.7) 

 

Skantze (1998) har gjort empiriska studier av tre skolor där hon intervjuat skolbarn, och 

kommit fram till att barn upplever rummen de befinner sig i med alla sina sinnen, och att de 

relaterar till dem med sina rörelser och hela sin kropp. Skantze resonerar som så, att den 

fysiska miljön inte skall styra barnen mot någon förutbestämd upplevelse, utan att den skall 

vara öppen för olika initiativ och att barnen i den får möjlighet att vidga sin värld successivt 

genom utforskande och gränsöverskridande. För att kunna utforma en sådan miljö, betonar 

hon också vikten av att vuxna måste söka förstå barnens perspektiv i sammanhanget, att de 

inte ser som vi på rummens utseende och innehåll.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), forskare vid Göteborgs universitet, har på uppdrag 

av Skolverket skrivit Lärandets grogrund som ett komplement till förskolans läroplan. Där 

belyser de vikten av att förskolans miljö lätt ska kunna förändras efter barnens intressen och 

vilka verksamheter som pågår. Barnen ska vara delaktiga i sitt eget lärande och därför blir det 

även betydelsefullt att låta dem vara med och utforma den fysiska miljön. Under dagen ska 

barnen kunna nyttja samtliga utrymmen, möblera om i dessa och anpassa rummen efter den 

aktivitet som pågår.   

 

De Jong (1995) har observerat hur lokaler inom barnomsorg och skola ser ut, och gör den 

slutsatsen att dessa primärt måste ses som en miljö för barn, där utgångspunkt för 

utformningen av dem tas i barnens utveckling. De Jong belyser att barn i sin lek inte tar 

hänsyn till vad det egentliga syftet med rummet är, utan att de hittar rätt plats för sina 

aktiviteter oavsett hur utrymmet som de befinner sig i ser ut. Genom att iaktta var barn leker, 

kan vuxna således lära sig om vilka olika egenskaper lokaler har.  

 

Nordin Hultman (2005) observerar och jämför engelska och svenska förskolor ur ett 

miljöperspektiv och kommer fram till att barns fysiska inomhusmiljö bör ha 

verkstadskaraktär, för att locka till praktiska verksamheter. Hennes resultat visar att de 

engelska förskolorna präglas av öppna ytor med många olika vrår och ett rikt utbud av 

laborativt material som barnen lätt kan få tag i; exempelvis sand, vatten, lera samt kärl och 

redskap av olika slag som de kan mäta, hälla och gräva med. De svenska förskolorna har 

relativt sparsamt med material, liten variation på det material som finns, mer ”rumsrent” 

material, och det är svårt för barnen att själva plocka fram det. Tekniskt och 

naturvetenskapligt material är också en bristvara, medan det däremot finns gott om material 

för rörelse och grovmotoriska aktiviteter. Vidare upptäcktes hur det på de engelska 

förskolorna finns möjlighet till plask- och vattenlek för barnen, något som i stor utsträckning 

saknas på de svenska. Nordin Hultman påpekar att rummen på förskolorna ofta är planerade 
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utifrån de rutiner som finns; bland annat lunch, samling och vila, samt de aktiviteter som 

vardagligen sker i verksamheten, exempelvis matrum och målarrum (ibid, 2005). Trageton 

(1995) visar också på ett liknande resultat, då han genom observationer av barns bygglek 

funnit att lekmiljön bör ha avgränsade vrår där barnen kan leka ostört och att de får möjlighet 

att klara sig själva. Även Trageton framhåller att rummen bör vara utformade för skapande 

verksamheter, och betonar således vikten av en verkstadslik miljö. 

 

Bengtsson (refererad i Björklid, 2005) har genomfört studier om ”sjuka” (dåliga) 

planlösningar på olika förskolor och försökt analysera och komma fram till hur dessa kan bli 

”friska”. Genom bland annat enkäter och intervjuer med daghemspersonal och granskning av 

offentliga dokument fann han att de dåliga miljöerna har vissa gemensamma nämnare. Dessa 

är störande genomgångsrum, bristande överblick och andra nackdelar i planlösningen som 

kan leda till buller och stress. De goda miljöerna kännetecknas av att de har utformats som ett 

stöd för den pedagogiska verksamheten. Här finns det enligt Bengtsson flexibelt utrymme och 

möjlighet till både livliga lekar och lugna aktiviteter. Han tar utgångspunkt i en modell han 

kallar ögats princip, då han beskriver ”bra utformningar”: 

 
Ö: Överblick inomhus och mellan inne- och utemiljö 

G: Gemensamma utrymmen som lekhall, verkstad/ateljé, våtlek 

A: Avskildhet för större och mindre grupper 

T: Transport med inga störande genomgångsrum, istället hall/korridor 

S: Samverkan och sambruk genom flexibel utformning 

(Björklid, 2005, s.40) 

 

De Jong (1995) påpekar att det kan vara svårt att klassificera ett rum som bra eller dåligt, då 

rummens och byggnadens egenskaper gör att vissa aktiviteter eller grupper fungerar bättre än 

andra i dessa. Ofta får man arbeta i lokaler som redan finns, men vid planering av 

verksamheten gäller det att finna så bra användning som möjligt för varje rum. Hon skriver 

avslutningsvis: ”För att kunna uppnå en bra verksamhet för barn behövs både ändamålsenliga 

lokaler och kunnig personal” (ibid, 1995, s.48).  

 

 

2.3.2. Forskning om de yngsta barnen 

Det finns en uppsjö av forskning kring barn mellan ett och tre år. En del rör den emotionella 

utvecklingen hos dessa (Dunn, 1991; Terwogt & Harris, 1993; refererade i Lindahl, 1998), 

annan forskning behandlar imitation och låtsaslek i småbarnsålder (Kagan, 1981; Hay, 

Stimson & Castle, 1991; Moore & Frye, 1991; Cox, 1991; refererade i Lindahl, 1998), och 

vissa forskare har intresserat sig för små barns motoriska utveckling (Alin-Åkerman, 1983; 

Valsiner, 1987; Andersen & Kampmann, 1991; refererade i Lindahl, 1998). Inom det 

utvecklingspsykologiska forskningsfältet har intresset för de yngsta barnen varit stort och 

återkommande. Piaget, Stern och Eriksson har länge varit stora namn i detta sammanhang 

(Askland & Sataøen, 2003).  

Lindahl (1998) har gjort observationer av de yngsta barnens företaganden i förskolan och 

påvisar hur de lär sig genom att söka och prova på aktiviteter som utmanar deras förmåga. 

Hon framlägger att små barn upptäcker olika föremål genom att undersöka och använda dem, 

ofta på omväxlande sätt för att se hur de fungerar, och att de genom själva hanterandet av 

föremålen förvärvar erfarenhet och kunskaper. Vidare framhåller Lindahl att små barn ofta 

visar intentioner att skapa inlärningssituationer, och att de då gärna påkallar vuxnas 
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uppmärksamhet. För att kunna tillgodose barnets intresse krävs att den vuxne ser syftet med 

barnets samspelsinitiativ, annars kan barnet få en uppfattning av att initiativ inte lönar sig. 

Lindahl betonar samtidigt att de yngsta barnen många gånger visar god förmåga att på egen 

hand lösa en uppgift; genom att upptäcka ett problem, fundera, hitta en lösning och sedan 

handla strategiskt för att slutföra projektet. Även här framskrivs vikten av att vuxna har en 

medvetenhet om att barn ser på världen ur sitt perspektiv, samt att de har kompetenser som 

lämpar sig för att gynna småbarns lärande och utveckling (jfr även Pramling, 1993). Exemplet 

nedan visar hur ett barns projekt spolieras av att vuxenperspektivet inte stämmer överens med 

barnets eget perspektiv: 

 
Arne /…/ 18 månader gammal försöker få fatt i en leksaksbil högt uppe på en hylla. Han står och 

sträcker sina armar upp i luften och när han upptäcker att det inte går att nå bilen, planerar han 

snabbt en strategi för nedtagning genom att försöka manövrera en liten stol till hyllan för att nå 

upp till bilen. Tyvärr går det hela om intet i och med att en förskollärare, som inte uppfattar Arnes 

avsikt, tar tag i stolen bakifrån och ställer undan den. I och med att stolen så hastigt rycks ur Arnes 

hand, fattar han inte vad som händer, utan blir överrumplad och förlorar sitt initiativ. (Lindahl, 

1998, s.162). 

 

Pramling (1993) har gjort observationer i småbarnsgrupper och ställer i en forskningsöversikt 

frågan om småbarnsavdelningen är till för barn där de själva skall utveckla en kontroll över 

sitt görande, eller om den finns för att den vuxne skall få utöva kontroll. Hon klarlägger att 

små barn snabbt förstår att olika miljöer tillåter olika beteenden, och att det kan vara viktigt 

för de vuxna att reflektera över på vilket sätt de vägleder barnen. De vuxnas styrning måste 

enligt Pramling vara till stöd för barns autonomi – deras förmåga att utveckla självständighet. 

De fysiska ramar som de vuxna sätter upp, inredning, möblering och material, bör enligt detta 

resonemang möjliggöra för de yngsta barnen att engagera sig i självinitierade upplevelser. 

 

Lindahl (1998) belyser att de yngsta barnens utveckling kan ses som en utmaning för både de 

vuxna och barnet självt. För ett litet barn som inte kan förmedla sina åsikter, idéer eller dela 

med sig av sina erfarenheter på ett verbalt fungerande sätt blir det istället kroppsspråket som 

får berätta dessa. Utifrån detta kan det uppstå frustration hos båda parter; barnet som inte kan 

göra sig förstått och den vuxne som vill, men inte alltid förstår vad barnet menar (ibid, 1998).  

 

Pramling (1993) framhåller att förskollärarna ställs inför många inte helt okomplicerade val i 

arbetet med de yngsta barnen, och skriver: 

 
Att arbeta som småbarnspedagog är mycket en balanskonst. Små barn älskar upprepning men blir 

intresserade av nyheter. Barn måste få pröva och experimentera, men också lära sig gränser. Barn 

ska bli självständiga, men kunna samspela med andra barn och vuxna. Listan på motpoler skulle 

kunna göras lång /…/ (Pramling, 1993, s.128). 

 

Förskolläraryrkets komplexitet understryks även av Johansson (2005), som genom enkäter, 

intervjuer och observationer tagit del av trettio förskolors verksamhet för de yngsta barnen. 

Hennes fokus ligger på pedagogernas förhållningssätt och visar att arbetet med de yngsta 

barnen kan vara komplicerat. Många faktorer spelar in, exempelvis yttre villkor 

(personaltäthet och barngruppens storlek) och pedagogernas syn på barn och lärande. Även 

omsorgssituationerna, det kommunikativa samspelet och atmosfären i gruppen var viktiga för 

en god kvalitet (ibid, 2005).  
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2.4. Teoretisk utgångspunkt 
 

Teori och praktik hör ihop även om teorier inte är kopior av verkligheten. Teorier ger mening 

genom att de möjliggör tolkning av vetenskapliga data. De är forskningens konstruktioner av 

verkligheten för att få omvärlden någorlunda gripbar. Med hjälp av teorier kan man strukturera 

omvärlden för att beskriva, sammanfatta och förklara skeenden. Men om teorin och verkligheten 

inte stämmer överens så är det inte verkligheten som det är fel på. En teori är aldrig en absolut 

sanning utan mer eller mindre sannolik och måste hela tiden prövas mot verkligheten och revideras 

(Björklid & Fischbein, 1996). 

 

 

2.4.1. Sociokulturell teori 

 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt ett sociokulturellt perspektiv. Detta teoretiska område 

är omfattande och begreppen, som är många till antalet, berör såväl språk som metakognition. 

Nedan redovisar vi dock endast för de delar som vi anser ha relevans för vår studie: 

 

Den ryske psykologen och pedagogen Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) ses som den 

sociokulturella teorins stora förgrundsfigur. I denna teori ses omgivningen som avgörande för 

individens utveckling och prestation, och att lärandet sker i samspel med andra hellre än att 

det är en oberoende individuell process (Dysthe, 2003).  

 

Dysthe (2003) har gjort en sammanställning kring sex centrala aspekter på den sociokulturella 

synen på lärande: 

 

1. Lärande är situerat – lärandet sker alltid i en fysisk och social kontext. 

2. Lärande är huvudsakligen socialt – i samspel lär vi av varandra. 

3. Lärande är distribuerat – människor bär på olika kunskaper, som tillsammans bildar en 

helhet. 

4. Lärande är medierat – lärandet sker genom stöd av artefakter i omgivningen. 

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna – kommunikativa processer är 

förutsättningar för människans lärande och utveckling. 

6. Lärande är deltagande i praxisgemenskap – lärande pågår överallt och alltid. 
 

 

Strandberg (2006) påvisar att de artefakter eller verktyg, i vilka människan finner stöd i sitt 

lärande, är produkter av sociokulturell-historisk praxis. Det finns, enligt Dysthe (2003), en 

inneboende potential i förhållandet mellan individ och redskap som kan uttryckas på både 

kognitiva och praktiska sätt.  
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Figur 1 visar människans verksamhetssystem; hur människan (subjekt), världen (objekt)  och artefakter (verktyg) 

bildar en treenighet. 

 

 

Strandberg (2006) förklarar utifrån den figur som Vygotskij menar är människans 

verksamhetssystem (fig. 1), att individens relation till omvärlden är medierad; att den inte är 

direkt utan indirekt. Säljö (2000) skriver i sammanhanget om mediering som centralt begrepp 

i den sociokulturella teorin: 

 
I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 

intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter. 

Begreppet medierar /…/ antyder således att människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad 

kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika fysiska och intellektuella 

redskap som utgör integrerade delar av våra sociala praktiker /…/ Vi måste se och förstå hur 

tänkande utövas av människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefakter (Säljö, 2000, 

s.81) 

 

Dysthe (2003) kopplar ur ett sociokulturellt perspektiv samman motivation och 

lärandemiljöer, och betonar vikten av att skapa miljöer där barn kan känna sig accepterade 

och där de får en positiv syn på sig själva som lärande individer. Miljön skall ur samma 

perspektiv stimulera barnen så att de känner att de både kan något och att de kan betyda något 

för andra. 

 

Ett annat centralt begrepp som Vygotskij (1978) betonar i sin teori är den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij förklarar denna zon som området mellan vad ett barn kan klara 

av själv och vad samma barn kan utföra tillsammans med exempelvis en lärare eller en mer 

kunnig kamrat. I denna zon ligger alltså funktioner som befinner sig i utveckling. 

 

 

3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras först den metod som använts i undersökningen. I efterföljande text 

redovisas genomförandet av empiriinsamlingen samt att vi redogör för de etiska 

forskningsprinciper vi tagit ställning till. Avslutningsvis diskuteras undersökningens giltighet 

och tillförlitlighet, alltså dess validitet och reliabilitet. 

subjekt objekt 

verktyg 
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3.1.  Val av metod 

 

För vår undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ metod, med viss inspiration 

från den fenomenografiska ansatsen. En kvalitativ metod, innebär att forskaren är intresserad 

av vilka kvaliteter eller egenskaper ett fenomen har (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). 

Denna forskningsmetod skiljer sig från den kvantitativa metoden, som i första hand söker 

statistiska och mätbara resultat. Den kvalitativa metoden kan på ett sätt ses som ett 

samlingsbegrepp, då den består av flera olika forskningsansatser. En av dessa är 

fenomenografin, som blev aktuell för vår studie då den syftar till att studera hur olika 

fenomen uppfattas av människor. På så sätt blev begreppet uppfattning centralt, och handlar i 

det här sammanhanget om hur människor handlar, resonerar och skapar mening utifrån dessa 

uppfattningar (Patel & Davidson, 2003). En uppfattning ses alltid som en relation mellan 

subjekt och objekt, mellan individ och omvärld (Kihlström, 2007a). Fenomenografin handlar 

främst om att hitta variationen i hur människor erfar olika fenomen, inte att komma fram till 

något universellt gällande (Marton & Booth, 2000; Kihlström, 2007a).  

 

 

3.2. Genomförande 

 

3.2.1. Urval 

 

Vi gjorde ett medvetet urval av informanter för denna studie, fyra förskollärare arbetar med 

barn i åldrarna ett till tre år och fyra förskollärare arbetar med barn i åldrarna ett till fem år, en 

så kallad åldersblandad grupp.  Detta urval gjordes utifrån att vi i undersökningens tidiga 

skede hade en tanke om att se ifall det skulle finnas några skillnader i uppfattningarna mellan 

förskollärare som endast arbetar med de yngsta barnen och förskollärare som arbetar med 

barn i åldrarna ett till fem år. En sådan jämförelse blev dock inte aktuell då informanterna gav 

liknande svar oberoende vilken ålder de arbetade med. Medvetna om att detta i sig kan ses 

som ett resultat, är det dock inget vi fördjupat oss i eller tagit upp för diskussion. 

Förskollärarna arbetade på åtta olika förskolor. Alla förskolor var belägna i samma kommun, 

men det fanns en viss geografisk spridning. De var alla kommunala förskolor, utan någon 

specifik pedagogisk profilering. Detta kan vara av betydelse, då Björklid (2005) betonar att 

det inom exempelvis Reggio Emilia-filosofin eller Montessoripedagogiken finns en mer 

utpräglad syn på hur inomhusmiljön skall vara utformad. Att intervjua enbart förskollärare var 

också ett medvetet val, som gjordes med tanke på att de har en likvärdig pedagogisk 

utbildning.  

  

 

3.2.2. Intervju 

 

För vår empiriinsamling valde vi att göra halvt strukturerade intervjuer, något som Hartman 

(2004, s.234) beskriver som ”en intervju med relativt hög grad av öppenhet”. Fördelen med 

att göra intervjuer är att bortfallet minimeras i jämförelse med enkäter, eftersom man möter 

informanten ansikte mot ansikte. Utsända enkäter kan många låta bli att svara på medan få 
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uteblir från en intervju. Intervjun ger forskaren möjlighet att gå på djupet och ställa 

följdfrågor kring det fenomen som undersöks (Larsen, 2009).  

  

Det första steget i intervjuprocessen var därför att formulera frågor av öppen karaktär (se 

Bilaga 2), något som är betydelsefullt när man vill få rika och fylliga svar från informanten 

kring de teman som man berör i intervjun (Kvale, 1997). De frågor vi valde behandlade bland 

annat pedagogiska överväganden, utvärdering, fysisk inomhusmiljö i relation till de yngsta 

barnen och vad som skulle kunna känneteckna en god sådan. Vi tog kontakt med de förskolor 

som vi valt ut, alla var positiva till att delta och därefter kom vi överens om datum och 

tidpunkt för att genomföra intervjuerna. Vi skickade sedan ut ett brev (se bilaga 1) där vi 

beskrev syftet med studien samt vilka aspekter intervjun skulle behandla. Även berörda 

rektorer informerades och fick ge sitt godkännande. Efter denna första kontakt stod det klart 

att en del av förskollärarna ville genomföra intervjuerna vid samma tidpunkt och då vi ville att 

deras önskemål skulle gå i första hand valde vi att dela upp intervjuerna mellan oss, vi 

ansvarade alltså för fyra intervjuer var. Alla intervjuer genomfördes på de förskolor där 

förskollärarna arbetade. Rummen varierade dock en hel del, ibland satt vi i personalrum, 

ibland i köksutrymmen och andra gånger i målar- eller samtalsrum. En intervju genomfördes i 

avdelningens största rum där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Gemensamt för alla 

samtal var att de genomfördes under lugna förhållanden och i princip utan störande moment. 

Vi satt mittemot förskollärarna, vilket innebar att vi kunde hålla ögonkontakt och ge 

bekräftelse. Vi har under vår utbildning fått ta del av modeller för professionella samtal, övat 

intervjuteknik samt under praktikperioder intervjuat såväl vuxna som barn. Även under 

datainsamlingens fortskridande, tycker vi att vi utvecklat vår skicklighet i att genomföra 

intervjuer. För varje intervju som gjordes ökade vår självsäkerhet och uppmärksamhet, vilket 

ledde till att vakenheten för relevanta följdfrågor blev större. Vi tror dock inte att de första 

intervjuerna på något sätt skulle vara sämre än de som gjordes mot slutet. Vi fann relativt lika 

stora kvaliteter i alla intervjuutskrifter. Tiden för intervjuerna varierade mellan trettio och 

sextio minuter och frågorna ställdes efter den riktning som samtalet fick. Vi gjorde 

ljudupptagning av intervjuerna, för att förenkla analysarbetet. Av egen erfarenhet vet vi att 

öppna frågor ofta leder till väldigt långa svar från informanterna som kan vara svåra att hinna 

anteckna med endast penna och papper. Att spela in samtalet gav oss dessutom förmånen att 

helt fokusera på vad informanten sade och på så sätt underlättades formulerandet av relevanta 

följdfrågor. 

 

3.2.3. Bearbetning av insamlad data 

 

När vi samlat in och transkriberat all data läste vi först igenom intervjuerna några gånger för 

att skapa oss en helhetsbild. Därefter klippte vi med sax ut varje intervjufråga samt dess 

tillhörande svar och började sortera dessa efter vilken av våra tre frågeställningar som vi 

ansåg att de gav information till. Fortsättningsvis använde vi oss av överstrykningspennor för 

att urskilja nyckelord/teman i informanternas svar. För den första frågeställningen som 

berörde hur förskollärarna arbetar pedagogiskt med den fysiska inomhusmiljön för de yngsta 

barnen, valde vi att sammanställa resultatet i en sammanfattning i och med att frågan mer 

handlar om lärarnas praktiska arbete och inte deras uppfattningar av ett fenomen. Vi använde 

oss här av meningskoncentrering, vilket innebär att forskaren hittar ett centralt tema i längre 

svar som informanten ger. Det handlar alltså om att korta ner uttalanden och göra mer koncisa 

formuleringar av dessa (Kvale, 1997). För de två resterande frågeställningarna valde vi att 

göra beskrivningskategoriseringar, inspirerade av det fenomenografiska analysarbetet. Detta 

på grund av att vi här ansåg att dessa frågeställningar tydligare kunde relateras till 
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förskollärarnas uppfattningar av fenomenet fysisk inomhusmiljö för de yngsta barnen. Vi läste 

svaren utifrån den frågeställning de tillhörde, försökte få en bild av återkommande 

beskrivningar, vissa svar fick flyttas till en annan frågeställning och vi diskuterade fram och 

tillbaka kring den empiri vi samlat in. Sakta men säkert började vi urskilja vissa kvaliteter 

inom förskollärarnas utsagor och utifrån dessa skapade vi våra kategorier. Att tydliggöra 

mönster på detta sätt i ett insamlat material, är en induktiv process. Arbetar man induktivt i 

forsknings- och utvecklingssammanhang, försöker man dra slutsatser eller formulera en teori 

utifrån de upptäckter man gör i empirin (Patel & Davidson, 2003; jfr Malmqvist, 2007; 

Marton & Booth, 2000; Hartman, 2004).   

 

3.3. Etiska överväganden 

 

Vid all vetenskaplig forskning, finns det vissa etiska principer att ta i beaktning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Så även i denna undersökning. Det första gäller informationen till de 

berörda deltagarna i studien. Respondenterna i denna undersökning har informerats om att 

intervjun sker på frivillig basis och att de när som helst kan välja att avbryta. Informationen 

gavs vid den första kontakt vi tog med förskollärarna, antingen via brev eller telefon. Här 

uppgavs även syfte och tillvägagångssätt med undersökningen samt vilket universitet som 

ansvarar för vår utbildning. I samband med detta uppfylls kravet om samtycke; våra 

informanter har själva fått välja om de vill delta. I undersökningen nämns inte informanternas 

riktiga namn, detta med hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att de deltagande skall 

kunna skydda sin identitet (ibid, 2002). Information har givits till alla berörda i studien, både 

förskollärare och rektorer, om att studien inte kommer att användas i kommersiella bruk eller 

andra ickevetenskapliga syften, i linje med vad den etiska principen om nyttjandekravet 

föreskriver (ibid, 2002). 

 

 

3.4. Validitet och reliabilitet 

 

Begreppet validitet handlar om att man i en studie verkligen undersöker det man avser att 

undersöka (Patel & Davidsson, 2003). Vi har under hela processen hållit fast vid att det är 

förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter av den fysiska inomhusmiljön för de yngsta 

barnen som vi vill studera. Frågeställningarna har ändrats en aning under arbetets gång. Vi 

menar att resultatet kan ses som en bekräftelse på att validiteten är relativt hög då det 

innehåller många personliga delgivanden från förskollärarna. 

  

Ett mått på validitet, enligt Kihlström (2007b), är kommunicerbarheten, det vill säga att 

läsaren ska förstå vad som står i rapporten och även förstå resultatet. Vi tror och hoppas att vi 

i samtliga delar av rapporten använt oss av ett korrekt och välfungerande språk. Det 

förekommer självklart termer som är vanliga i pedagogiska sammanhang, men inte alltid i 

vardagen. De som på något sätt har erfarenhet av förskolans pedagogiska verksamhet torde 

inte ha några problem att följa resonemanget. Något som kan sänka graden av validitet är att 

vi inte gjort någon förstudie. Detta kan vara bra för att prova ut sina instrument (ibid, 2007b), 

i detta fall se om intervjufrågorna kunde besvara undersökningens frågeställningar. 

  

Larsen (2009) skriver att det finns svagheter med varje metod, men att dessa kan vägas upp 

genom att man använder flera metoder i samma studie, så kallad metodtriangulering. I vår 
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undersökning har vi endast använt oss av intervjuer, vilket kan ses som en svaghet. Dock var 

det förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar vi ville komma åt och då fann vi andra 

metoder än kvalitativa intervjuer ovidkommande. Dessutom menar Larsen att man genom 

kvalitativa intervjuer kan säkerställa god validitet i undersökningen, då informanten tillåts tala 

fritt och det finns möjlighet för den som intervjuar att be om förklaringar (ibid, 2009). 

 

Begreppet reliabilitet står i sin tur för tillförlitligheten i studien, att resultatet är trovärdigt och 

att det tillvägagångssätt man haft in undersökningen är tillförlitligt (Kihlström, 2007b). 

Reliabilitet och validitet står enligt Patel och Davidson (2003) i ett visst förhållande till 

varandra; de är varandras förutsättningar och påverkar på så sätt varandra.  

  

De färdigheter i intervjuteknik som vi har förvärvat under vår utbildning anser vi som 

betydelsefulla i detta sammanhang. En tränad intervjuare kan ses som ett mått för god 

reliabilitet i en undersökning (ibid, 2003; Kihlström, 2007b). Att vi spelade in intervjuerna på 

band är en annan aspekt som förbättrar reliabiliteten (Kvale, 1997), då allt som både vi och 

informanterna sade kom med inför bearbetningen av materialet. Det finns en risk att närvaron 

av en bandspelare kan påverka de svar man får från den man intervjuar (Patel & Davidson, 

2003); att resonemanget utan ljudupptagning sker mer spontant medan det finns en 

angelägenhet att låta mer logisk och riktig när bandspelaren slås igång. Vi har dock inte alls 

upplevt att informanterna i något avseende konstruerat sina svar så att de på något sätt skall 

kunna värderas som felaktiga. Därför känns reliabiliteten i detta sammanhang hög. 

  

Vad som kan minska reliabiliteten i vår studie är att vi inte använde oss av en medbedömare, 

det vill säga en person som får tillgång till både resultatet och intervjusvaren för att sedan 

undersöka om han eller hon får fram samma kategorier som den ursprungliga forskaren 

(Kihlström, 2007b). 

 

 

4. Resultat 
 

Nedan presenteras det resultat som framkom efter vår bearbetning av det insamlade 

dataunderlaget. Vi har använt våra frågeställningar som rubriker. Det resultat som besvarar 

den första frågeställningen redovisas som en sammanfattning utifrån meningskoncentrering 

(se 3.2.3.). Det resultat som svarar för de övriga två frågeställningarna, presenteras i form av 

beskrivningskategorier. Genomgående kommer vi att redovisa citat från intervjuerna med 

förskollärarna, dock med fingerade namn. De citat som anges har vi valt ut som typexempel 

för att de skall ge tyngd till det tema eller den beskrivningskategori som de redovisas i 

samband med.  

 

 

4.1. Hur planerar, genomför och utvärderar förskollärare arbetet 
med den fysiska inomhusmiljön för de yngsta barnen? 

 

Här presenteras de centrala teman i förskollärarnas utsagor som går att härleda till deras 

arbete runt den fysiska inomhusmiljön i relation till de yngsta barnen. De olika temana har 

getts följande rubriker: Betydelse, Förändringar, Kunskap, Barnens intresse, Inflytande, 

Barns förutsättningar, Utvärdering och kvalitetsredovisning.  
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4.1.1. Centrala teman rörande planering, genomförande och utvärdering  

 

Betydelse 

Genomgående visar förskollärarnas svar att den fysiska inomhusmiljön har stor betydelse för 

verksamheten. Anledningarna varierar dock och berör allt från ergonomiska aspekter för de 

vuxna till miljöns betydelse för barnens lek.  

 
Vi har jobbat mycket med ljudet, att vi ska få ned ljudnivån. (Hilda) 

/…/ det är ju jätte, jätteviktigt att skapa en bra lekmiljö. Som inbjuder till lek. Och det är 

jätteviktigt, för det är klart, i leken lär sig ju barnen mer än någonting annat. (Christina) 

 

 

Förändringar 

Större förändringar av den fysiska inomhusmiljön sker vanligtvis en gång varje år, och då 

oftast på hösten när nya barn kommer in i gruppen.  

 
Det är ju inför varje höst egentligen, då tänker man ju: hur ser verksamheten ut? Vad kommer vi 

att ha för barn? Hur många barn är det? Hur ryms vi? (Anna) 

 

Förskollärarna uppgav att mindre förändringar genomförs oftare, lite beroende på vilken tid 

som finns. 

 
/…/ sådana här mindre ommöbleringar, det gör vi ju någon gång nu och då, när vi känner att de har 

kört ett tag, då tänker man att: det här blev ju inte bra… och då ändrar man. (Christina) 

 

 

 

Kunskap 

Vi ställde en fråga som handlade om hur förskollärarna skapar kunskap om den fysiska 

inomhusmiljön. Här framgår att de tar del av litteratur, diskuterar i arbetslaget, hälsar på andra 

förskolor, använder Internet, får inspiration på utbildningsdagar och även att de utgår mycket 

från egna erfarenheter. 

 
/…/ mycket är att man kan titta på andra förskolor som har idéer. Och det lär man sig mycket av, 

det här att kunna gå och hälsa på andra och se hur de har gjort. (Doris) 

 

Alltså jag tror man utgår från… erfarenheter… vad som har fungerat och vad som inte fungerat 

tidigare. (Fatima) 

 

 

 

Barnens intressen 

Förskollärarna beskriver att de i stor utsträckning utgår ifrån barnens intressen och behov när 

de utformar den fysiska inomhusmiljön. På grund av barnens ålder, att de bara är mellan ett 

och tre år och inte alltid kan uttrycka sig verbalt, handlar mycket om att de har ett indirekt 

inflytande, förskollärarna utgår från observationer och deras egna uppfattningar av vad barnen 

är intresserade av. 
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/…/ De har ju inflytande på så sätt att man ser ju lite grand vad dom är intresserade av /…/ Man 

utgår från observationer och kan byta material. (Anna) 

 

Och på hösten blir det så att vi möblerar efter att vi först ser vad vi har för barngrupp… Vad har de 

för intressen? Då plockar vi fram ur förrådet det de är intresserade av och det vi tror de är 

intresserade av och plockar bort det de inte är intresserade av… Sedan efterhand ser vi ju vad de 

ledsnar på att leka med och tappar intresset för, så då byter vi… (Hilda) 

 

Vissa förskollärare uttrycker att miljön är till för barnen och för att stötta dem i deras 

utveckling. Det finns här även en stor tilltro till barnens kompetenser, förskollärarna anser att 

barnen klarar av mycket själva och att detta är en förutsättning för att barnen ska få känna att 

de lyckas.  

 
/…/ Vi vill att dom ska utvecklas, tänja på sina gränser och komma vidare, våga prova! Man ser ju 

på dom när dom lyckas, hur glada dom blir. Stolta och glada att dom faktiskt kan. (Berit) 

 

 

 

Inflytande 

En annan fråga berörde också inflytande, men ur ett föräldraperspektiv. Förskollärarna 

beskriver att föräldrarna inte så ofta kommer med synpunkter eller förslag på den fysiska 

inomhusmiljön, men att de gärna skulle önska ett större inflytande från deras sida. 

 
Föräldrarna kommer väldigt sällan med idéer… jag kan inte… och speciellt för de yngre barnen… 

det är väldigt sällsynt, jag kan inte komma på en enda gång faktiskt… (Fatima) 

 

Det inflytande som ges sker främst vid föräldramöten, inskolning, föräldraenkäten och 

utvecklingssamtal. 

 
Vi brukar prata med dem i samband med inskolning om de har några sypunkter på hur det ser ut 

och så… det är ju som roligt att ha dem delaktiga på något sätt… (Gisela) 

 

 

 

Barns förutsättningar 

Kön, klass och etnicitet är aspekter som förskollärarna inte upplever som problematiska i 

arbetet med de yngsta barnen och den fysiska inomhusmiljön. De anser att miljön skall 

anpassas efter alla barn och att de skall ha samma förutsättningar. 

 
/…/ sånt där löser sig ganska automatiskt. Inte så att vi har en plan så, utan det tar man när det 

kommer och det brukar lösa sig. (Doris) 

 

När det gäller kön, klass, etnicitet så ger vi alla samma möjligheter att prova, de får leka med alla 

leksaker oberoende av kön. (Berit) 

 

De flesta uttrycker en medvetenhet kring barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd i 

relation till utformningen av den fysiska inomhusmiljön. 

 
/…/ ifall man får ett barn med rörelsehinder så blir det ju självklart att man måste inreda efter det 

barnet. (Christina) 
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Utvärdering och kvalitetsredovisning 

När det gäller utvärdering, så uttrycker förskollärarna att det främst sker genom muntlig 

kommunikation och att det inte dokumenteras skriftligt. Det framgår att arbetslaget är viktigt 

för att utbyta tankar och idéer om hur den fysiska inomhusmiljön skall se ut. Ofta handlar 

diskussionerna om hur man ändrar något som för tillfället inte fungerar bra. 

 
/…/ Den här rumsindelningen blev inte bra och nu har vi skaffat de här nya grejerna och nu har vi 

fått det här särskilda behovet och då funkar inte det här längre utan nu måste vi göra om. 

(Christina) 

 

I frågan om den fysiska inomhusmiljön synliggjordes något i kvalitetsredovisningen, går det 

att utläsa ett tydligt mönster i förskollärarnas utsagor. Flera av förskollärarna uppgav att den 

fysiska inomhusmiljön inte uppmärksammas i denna och det råder även en viss osäkerhet 

huruvida den faktiskt framskrivs.  

 
Nä, alltså i kvalitetsredovisningen så uppger vi ju hur vår miljö ute ser ut men vi har nog aldrig 

tagit upp att de här förutsättningarna finns inne. (Elsa) 

 

/…/ det kanske inte behövs att det finns med i en kvalitetsredovisning, men ändå att det finns med 

på något sätt så det blir i en kontinuitet i det hela. (Gisela) 

 

 

4.2. Vad kännetecknar en god fysisk inomhusmiljö för de yngsta 
barnen? 

I denna fråga kan vi urskilja två kategorier i de data som insamlades. Dessa är:  

 Lokalutformning och material för trygghet 

 Lokalutformning och material för utmaningar 

  

4.2.1. Lokalutformning och material för trygghet 

 

I följande kategori redovisas hur förskollärarna beskriver trygghet som en viktig faktor i 

utformningen av den fysiska inomhusmiljön för de yngsta barnen. Det handlar till viss del om 

att förskollärarna vill tillfredsställa de yngsta barnens behov av vuxnas närhet i leken, men 

även att se till säkerhetsaspekten och undvika att barnen gör sig illa. 

 
/…/ Vi tänkte att vi var tvungna att barnsäkra för att det skulle vara tryggt. Vi var tvungna att ta 

bort saker som kunde vara farliga, där det kunde ske olyckor. (Christina) 

 

Vissa platser eller rum får också en viss betydelse för att barnen ska känna sig trygga. Hallen 

ses som viktig då det är där som dagen både börjar och avslutas. Små krypin och kojor kan för 

de yngsta barnen innebära att de kan gå undan en liten stund, men ändå veta att de vuxna finns 

i närheten. 

 
/…/ Ja, de har ju ett favoritställe och det är i det stora rummet, där vi har ett skåp där vi har tagit 

bort dörrarna och satt för ett skynke istället, och där gillar de att krypa in och gömma sig bakom 

skynket och leta tittut. (Fatima) 

 



- 18 - 

 

Förskollärarna pekar även på vikten av att materialet och leksakerna ska få finnas på en låg 

nivå så att barnen själva ska kunna plocka fram det de vill använda. 

 
Och när det gäller barn även ett till tre år så utgår vi från barnens intressen, och kanske möblerar 

på ett visst sätt… Sådant som är på en lägre nivå, så att de ser och når sina leksaker… Så att de ser 

sina intressen… det ska vara tillgängligt… Visst kan barnen stå och peka efter vad de vill ha, och 

en treåring kan ju också ibland berätta vad den vill ha… men en ettåring kan ju inte prata så bra, så 

vi försöker då placera leksakerna som vi har sett att de är intresserade av och som vi tror de är 

intresserade av, och som vi tror är bra för dem att ha nära sig… i deras ögonhöjd… (Hilda) 

 

 

4.2.2. Lokalutformning och material för utmaningar 

 
Här skildras hur förskollärarna i studien tycker att den fysiska miljön bör innehålla vissa 

utmaningar för barnen. Det handlar bland annat om att stimulera barnen i deras motoriska 

utveckling.  

 
Nu har vi en ribbstol som de små barnen klättrar i väldigt mycket. När de börjar står de bara och 

håller i sig i den, sen börjar de gå ett steg upp, och sen går de två och sen tre, och ja, sen när de 

känner sig riktigt modiga kan de börja hoppa ned från den också. (Elsa) 

 

Vidare beskrivs vikten av utmaningar för att barnen ska få känna att de lyckas och på så sätt 

öka tilltron till deras egen förmåga. 

 
Och sen om jag går till mig själv tycker jag också att de ska få göra mycket själva, lösa konflikter, 

klättra upp och ned från stolar /…/ Och då är det ju perfekt att de kan göra så mycket själv, plus att 

vi märker ju på dom att dom verkligen, dom blir ju så glada och går ju så mycket framåt. (Berit) 

 

En del förskollärare vill ge barnen utmaningar, men inom en viss ram av trygghet. Det kan 

exempelvis innebära att barnen får pröva på material under vuxnas uppsikt. 

 
/…/ Om vi tänker så här att vi bara har Duplo framme, för det kan de ju ta fram själva, men man 

kan ju tänka att det kunde vara roligt att ha lite mindre klossar, Lego till exempel. Vi erbjuder ju 

sånt också och pärlor, pussel med såna här små ploppar. Det finns ett sånt utbud också, men det 

används mest den där stunden mitt på dan när man har kanske lite styrt och att det då finns en 

vuxen med. (Christina) 

 

4.3. Vilka hinder och utmaningar finns vid utformningen av den 
fysiska inomhusmiljön för de yngsta barnen? 

Här kan vi urskilja förskollärarnas utsagor i fyra kategorier. Dessa tilldelas följande rubriker: 

 Ramfaktorer 

 Materialets tillgänglighet kontra säkerhet 

 Tolka de yngsta barnens uttryck 

 Hitta lämpliga utmaningar för de yngsta barnen 
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4.3.1. Ramfaktorer 

 

Här beskrivs ramfaktorer som tid, ekonomi och förskolans fasta planlösning som utmaningar 

när förskollärarna ska utforma den fysiska inomhusmiljön. Större barngrupper ses också som 

en del av problematiken, med fler barn i huset blir det trängre.  

 
Jamen, det skulle vara det här med hur huset ser ut… Att hade jag fått bygga det själv hade det sett 

annorlunda ut (skratt)… (Gisela) 

 

Ekonomin styr tyvärr allt! Vi försöker hitta genvägar och andra alternativ för att få det som vi vill. 

Vi lånar material mellan avdelningarna. (Berit) 

 

En annan aspekt som framkommer, är relationen mellan de krav som ställs på en bra 

verksamhet och de medel som faktiskt finns. 

 
/…/ det förväntas av oss att vi ska bedriva en sån bra verksamhet, men det ges oss inte 

förutsättningar att göra det, för att vissa saker kan vi faktiskt inte göra själva /…/ Vissa saker med 

elen och med inredning när det ska sättas fast möbler och flyttas ned hyllor, att det inte finns 

tillgång att få någon hjälp. Väldigt mycket ligger i träda i flera månader för att man inte får hjälp 

med det. (Christina) 

 

 

4.3.2. Materialets tillgänglighet kontra säkerhet 

 

En annan utmaning som förskollärarna ger uttryck för handlar om balansgången mellan vad 

som kan finnas framme och vad som kan vara farligt och därmed placeras på en högre nivå, 

utom räckhåll för barnen. Smått material undviks för att de yngsta barnen inte skall kunna 

stoppa dessa i munnen. Det skapande materialet, i form av exempelvis saxar, flirtkulor och 

små pärlor, ses som mer anpassade för de äldre barnen, men kan i vissa fall plockas fram när 

en vuxen finns med.  

 
För det måste ju både vara tillgängligt och så dom inte skadar sig på något vis… det är väl det man 

måste ha i tanken. (Fatima) 

 

När man har barn i åldrarna ett till tre år /…/ då måste man ju tänka på dom barn som är ett och ett 

halvt år, vad kan vi ha där i det stora rummet som inte dom kan stoppa i munnen? (Gisela)  

 

  

4.3.3. Tolka de yngsta barnens uttryck 

 

En del förskollärare yttrar något av en frustration över att det ibland kan vara svårt att tolka de 

yngsta barnen i deras försök att uttrycka sig. Detta blir extra tydligt i jämförelse med de äldre 

barnen som har ett mer utvecklat verbalt språk. 

 
/…/ det blir mer tydligt från dem (de äldre barnen), de små barnen säger ju inte så mycket utan det 

gäller att vara uppmärksam och se vad dom verkar uppskatta /…/ (Fatima) 

 

/…/ de små barnen försöker ju också säga… det kan ju bli: bhyttphfttt uuhnghhuur (gör ljud med 

läppar och tunga) Men de försöker! Och ibland får man säga: jo, jag förstår… men ibland är det ju 

svårt… (Gisela) 
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4.3.4. Hitta lämpliga utmaningar för de yngsta barnen 

 

I denna kategori framkommer det att de yngsta barnen kan bli understimulerade, i jämförelse 

med de äldre barnen. Här beskrivs hur fokus lättare hamnar på de äldre barnen, då de enligt 

förskollärarna är i större behov av språkliga och matematiska lärandeaktiviteter.  

 

Att hitta bra material som passar de yngsta barnen ses också som en problematisk aspekt när 

det gäller att erbjuda dem utmaningar. 

 
/…/ jag känner att det finns lite för lite saker för dem /…/ jag letar med ljus och lykta efter bra 

saker för de små så att… det får inte bara vara en liten skallra /…/ att hitta det här som är lagom 

bra är lurigt. (Elsa) 

 

I andra exempel beskriver förskollärarna att de yngsta barnen kan hamna i skymundan, dels 

att de inte får så mycket utmaningar då de äldre barnens behov går före, men även att de kan 

hamna i en färdig miljö som är mer anpassad för 3-5-åringar. 

 
Det krävs ju som att det kommer ytterligare sex stycken ettåringar innan man får tanken att så här 

kan vi inte ha det. Men inte så att de blir bortvalda så, utan då tror jag mer att det är i slentrian, att 

de hamnar i den miljö som redan är. (Doris) 

 

/…/ jag tror kanske det viktigaste är att man kan ha en speciell miljö just för de små barnen och 

inte som nu idag, att vi har så blandat… det är jättesvårt… är de stora barnen och leker i ett rum, så 

blir de små barnen nästan utsjasade och det är ju synd… (Fatima) 

 

  

 

5. Analys 
 

Nedan redovisas vår analys av resultatet, där vi återkopplar till tidigare forskning, 

styrdokument samt den sociokulturella teorin som vi använt som utgångspunkt i studien.  

 

5.1. Analys av resultatet 

 

I vårt resultat framgår att förskollärarna anser att det är viktigt att utforma inomhusmiljön 

efter barnen och även att den ska utmana barnen, för att på så sätt ge dem tilltro till sin egen 

förmåga. Skantze (1998) är inne på samma linje och skriver att miljön bör vara variationsrik. 

Hon betonar vikten av att barn får utvecklas genom att utforska och upptäcka sin omvärld. 

Här blir även gränsöverskridande en viktig aspekt för barns progression. Den proximala 

utvecklingszonen som Vygotskij (1978) beskriver kan kopplas ihop till resonemanget och 

innebär i det här sammanhanget att förskollärarna ska skapa lärandesituationer som kan 

betraktas som lite av en utmaning ur barnens perspektiv. Förskollärarnas betoning på att den 

fysiska inomhusmiljön kan hjälpa barnen att få tilltro till deras egen förmåga kan även det ses 

ur ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i den koppling Dysthe (2003) gör mellan 

motivation och lärandemiljöer. Hon skriver att det är betydelsefullt att skapa miljöer som gör 

att barnen kan få en positiv syn på sig själva som lärande individer. 
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Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 2006), understryker betydelsen 

av att barnens behov och intressen ska vara en utgångspunkt när miljön utformas. 

Förskollärarna ger uttryck för att de yngsta barnen ges ett indirekt inflytande genom att de 

observerar vad barnen tycker om och vilka behov som finns. I sammanhanget framkommer 

även att förskollärarna utgår från sina egna uppfattningar om vad barnen gillar. De 

pedagogiska överväganden som ovan beskrivs kan ställas i relation till det Lindahl (1998) 

skriver om att de yngsta barnen ofta uttrycker sig mer med kroppsspråket än det verbala 

språket. 

 

Resultatet åskådliggör att förskollärarna ofta förändrar den fysiska inomhusmiljön på hösten 

då det bildas nya barngrupper, något som kan jämföras med det Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) kommit fram till. De betonar att förskolans miljö lätt ska kunna förändras 

efter de intressen som barngruppen visar och även efter vilka verksamheter som pågår. Även 

De Jong (1995) visar på detta när hon skriver att lokalerna måste ses som en miljö för barn. 

 

När det gäller utvärdering visar det sig i vårt resultat att förskollärarna sällan dokumenterar 

skriftligt kring den fysiska inomhusmiljön, exempelvis i kvalitetsredovisningen. Detta kan 

kopplas till det Björklid (2005) skriver; att den fysiska miljön ofta hamnar i skymundan vid 

planering och utvärdering och att man ibland inte ens reflekterar över den, då den ses som 

självklar. 

 

De Jong (1995) framhåller att man, genom att observera var barn leker, kan få information om 

vilka egenskaper lokalerna har. Under intervjuerna ställde vi en fråga till förskollärarna om 

hur de skapar kunskap om den fysiska inomhusmiljön och det framkom bland annat att de 

läser litteratur, utgår från egna erfarenheter och inspireras av utbildningsdagar. Ingen nämnde 

något om att de observerade barnen när de befinner sig i lokalerna, men dock framgår det att 

de tittar på hur andra förskolor har utformat sina fysiska rum. 

 

En av beskrivningskategorierna i resultatet visar hur förskollärarna utformar lokalerna och 

väljer material för att ge de yngsta barnen en känsla av trygghet. I sin jämförelse av svenska 

och engelska förskolor kom Nordin Hultman (2005) fram till att materialets tillgänglighet för 

barnen var bättre i de engelska förskolorna och att i de svenska förskolorna var det svårare för 

barnen att själva plocka ned det de ville ha. Detta stämmer inte överens med vårt resultat, som 

visade att förskollärarna var väldigt medvetna om att leksaker och material ska få finnas i 

barnens ögonhöjd så att de, oberoende av personalen i förskolan, ska kunna göra egna val och 

kunna plocka fram det de för tillfället är intresserade av. Ur de yngsta barnens perspektiv blir 

det även viktigt att det finns mycket material tillgängligt, då Lindahl (1998) skriver att de små 

barnen upptäcker föremål genom att använda och undersöka och använda dem på varierande 

sätt. Den sociokulturella teorin betonar också värdet av att ett medierat lärande, det vill säga 

att lärandet sker genom stöd av artefakter i omgivningen (Dysthe, 2003). 

 

Förskollärarna uttrycker att barnens motoriska utveckling spelar stor roll vid utformandet av 

lokalerna. Här finns en tydlig koppling till Nordin Hultman (2005), som skriver att de svenska 

förskolorna har ett gott rikt utbud av material för rörelse och grovmotoriska aktiviteter. 

 

En av våra frågeställningar berör vilka utmaningar som kan finnas med att utforma den 

fysiska inomhusmiljön för de yngsta barnen. Här blev ett tydligt resultat att ramfaktorer som 

förskolans fasta planlösning, tid och ekonomi kan ses som begränsande faktorer. De Jong 

(1995) skriver att det är vanligt att man inte erkänner lokalernas stora betydelse, utan istället 

finns det en outtalad uppfattning om att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oberoende av 
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hur lokalerna ser ut. Inom miljöpsykologin ser man miljön och individen ur ett 

interaktionistiskt synsätt; att miljön påverkar människan och även tvärtom (Björklid, 2005). 

Detta blir väldigt påtagligt i förskollärarnas utsagor när de beskriver att deras pedagogiska 

verksamhet påverkas starkt av de lokaler som finns och hur de ser ut. Resultatet kan även 

ställas i relation till det som Bengtsson (refererad i Björklid, 2005) kommit fram till i sin 

forskning, att den fasta planlösningen kan leda till buller och stress om överblicken är dålig 

samt om det finns störande genomgångsrum.  

 

En annan utmaning som framkommer bland förskollärarna är det faktum att en del material 

inte går att ha tillgängligt för de yngsta barnen. Visst material, i synnerhet skapande material, 

anses som farligt för dem (exempelvis saxar), men med en vuxen i närheten kan de få prova 

på detta. Även här går det att göra en koppling till Vygotskij (1978) och den proximala 

utvecklingszonen som han beskriver; i det här fallet får barnen prova på material som de inte 

har tillräckligt med finmotorik för, men tillsammans med en vuxen kan de få hjälp att ur ett 

estetiskt perspektiv skapa något.  

 

 

 

6. Diskussion 
 

I följande avsnitt gör vi först en sammanfattning av vårt resultat och drar slutsatser utifrån det. 

Sedan diskuterar vi resultatet av vår studie. Därpå följer en metoddiskussion där våra 

tillvägagångssätt i undersökningen behandlas. Slutligen ger vi förslag på vad som vore 

intressant att se i framtida forskningssammanhang, relaterat till vårt område. 
 

6.1. Sammanfattning och slutsats 

 

 Hur planerar, genomför och utvärderar förskollärare arbetet med den fysiska 

inomhusmiljön för de yngsta barnen? 

 

Undersökningens första frågeställning blev besvarad. Sammanfattningsvis i dess resultat 

finner vi att förskollärarna planerar utformningen av den fysiska inomhusmiljön efter den 

barngrupp som finns, och de intressen som barnen ger uttryck för. Förskollärarna försöker 

tolka de yngsta barnens uttryck och utifrån detta skapa goda förutsättningar för dem i den 

omgivande fysiska miljön; för att stimulera deras lek, för att stödja deras utveckling och för 

att de skall kunna klara saker själva. Det finns här en stark tilltro till de yngsta barnens 

kompetenser. Större förändringar av den fysiska inomhusmiljön görs i de flesta fall en gång 

per år, medan det beskrivs som att mindre förändringar sker lite nu och då i mån av tid. 

Litteraturläsning, fortbildningsdagar, studiebesök, arbetslagsdiskussioner samt förskollärarnas 

egna erfarenheter från yrkesverksamheten, ges som exempel för hur de skapar kunskap om 

den fysiska inomhusmiljön. Vad gäller utvärdering så uppger förskollärarna att den fysiska 

inomhusmiljön hellre diskuteras muntligt än att den dokumenteras skriftligt, samt att den nog 

inte uppmärksammas som punkt i förskolornas kvalitetsredovisningar. 

 

Den slutsats vi drar i detta sammanhang är att det hos förskollärarna i studien finns en 

medvetenhet i arbetet kring den fysiska inomhusmiljön. De överväganden som görs vid 
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planeringen av den fysiska inomhusmiljön, sker med utgångspunkt i barnens olika 

individuella intressen, med konsideration för lekens betydelse för barnen (jfr 

Utbildningsdepartementet, 2006) och syftar ofta samtidigt till att utveckla de yngsta barnens 

autonomi – precis det som Pramling (1993) också belyser vikten av.  Förskollärarnas syn på 

de yngsta barnen går hand i hand med den syn som forskningen inledningsvis beskrivs ha 

gällande det kompetenta barnet. Vidare kan man dra slutsatsen att förskollärarna diskuterar 

och reflekterar kring hur de ska genomföra förändringar av den fysiska inomhusmiljön, trots 

att denna saknas som föremål för utvärdering i kvalitetsredovisningarna. Detta är något som 

kan sägas både konfirmerar och står i motsats till vad Björklid (2005) skriver om den fysiska 

inomhusmiljöns icke frekventa förekommanden i reflektioner och utvärderingar.  

 

 Vad kännetecknar en god fysisk inomhusmiljö för de yngsta barnen? 

 

Resultatet för denna besvarade frågeställning visar att förskollärarna ger uttryck för dels en 

god fysisk inomhusmiljö som kännetecknas av trygghet, och dels en som kännetecknas av 

utmaningar. Den förstnämnda berör sådant som har att göra med de yngsta barnens behov av 

vuxnas närhet eller att de yngsta barnen skall kunna ha sina speciella vrår, samtidigt som 

miljön också ur säkerhetssynpunkt skall vara säker. Att barnen skall kunna se och nå saker 

beskrivs också som en form av trygghet för barnen. Den senare handlar om att förskollärarna, 

i en god fysisk inomhusmiljö, gärna ser att de yngsta barnen stimuleras i sin motoriska 

utveckling men också att de växer i tilltron till sin egen förmåga. Här framträder också att 

utmaningar kan ske då vuxna finns närvarande, i en viss ram för trygghet. 

 

Slutsatsen dras här att förskollärarna ger uttryck för två ganska skilda sätt att utforma den 

fysiska inomhusmiljön, även om det inte kan ses som en självklarhet att den ena kategorin 

utesluter den andra. Den balansgång som förskollärarna ställs inför, mellan vad som beskrivs 

som tryggt och säkert och vad som är utmanande och i vissa avseenden lite farligt, ger ett 

bidrag till den komplexitet som förskolläraryrket har, vilket Pramling (1993) och Johansson 

(2003) påvisar. I sammanhanget kan vi utläsa hur förskolläraren som subjekt bidrar till att 

utveckla både en trygghet och färdigheter hos barnet (objektet) genom att dessa medieras 

genom den fysiska inomhusmiljön och de innehållsliga aspekter som förskolläraren väljer att 

rikta barnets uppmärksamhet mot (jfr. Figur 1, s.13). Enligt förskolans läroplan, Lpfö-98 

(Utbildningsdepartementet, 2006), skall förskolans miljö vara trygg samtidigt som den skall 

utmana och locka till lek och aktivitet. Förskollärarna ger uttryck för att dessa aspekter vägs 

in i deras definition av vad som kännetecknar en god fysisk inomhusmiljö för de yngsta 

barnen; något som kan tyda på ett professionellt förhållningssätt och en förmåga att både tolka 

och omsätta uppdraget i verksamheten. 

 

 Vilka hinder och utmaningar finns vid utformningen av den fysiska 

inomhusmiljön för de yngsta barnen? 

 

De exempel som förskollärarna uttrycker i denna fråga handlar dels om ramfaktorer, men 

också om sådant som mer ingående rör vad som i materialväg går att ha framme utan att det 

skall ske några olyckor. Andra exempel berör tolkningsproblematiken som kan uppstå i 

arbetet med de yngsta barnen. Det uttrycks även svårigheter när det handlar om att ge de 

yngsta barnen utmaningar, då det i vissa fall råder avsaknad av lämpligt material och då de 

äldre barnens behov oftare uppmärksammas. 

 

Slutsatsen av denna besvarade fråga är att det finns andra aspekter än förskollärarnas 

kompetenser som kan ha en avgörande betydelse för hur utformningen av den fysiska 



- 24 - 

 

inomhusmiljön för de yngsta barnen ser ut. Ramfaktorer som tid, pengar och hur lokalernas 

planlösning ser ut kan underminera förskollärarnas visioner med verksamheten. Det 

resonemang som De Jong (1995) för kan kopplas till sammanhanget, då hon framhåller att det 

finns en outtalad uppfattning om att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur 

rummen ser ut. På så sätt hamnar erkännandet av lokalernas betydelse i skymundan. Ett annat 

dilemma, som kan liknas vid det som framgår i föregående frågeställning, handlar om 

materialets tillgänglighet kontra den säkerhet som måste finnas. Lindahl (1998) ger en bild av 

hur de yngsta barnen måste få ha tillgång till material, då de utvecklar kunskaper genom att på 

olika sätt hantera och undersöka föremål. Det finns vissa svårigheter i att tolka de yngsta 

barnens uttryck men vår slutsats är att förskollärarna försöker, även om det inte alltid är 

möjligt, att förstå deras intentioner och tillmötesgå deras viljor. I en barngrupp finns det 

många olika behov och intressen, något som kan innebära en viss problematik för den 

verksamma förskolläraren. De äldre barnens behov tenderar att höras och synas mer, något 

som kan ta fokus från de yngsta. Dock finns en medvetenhet om detta hos förskollärarna i vår 

studie och de strävar efter att även ge de yngsta barnen utmaningar i den fysiska 

inomhusmiljön. 

 

Utifrån resultaten av undersökningen kan vi konstatera att den fysiska inomhusmiljön har 

betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet och anser därmed att studiens syfte kan ses 

som uppnått. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

 

Som förskolans läroplan i dagsläget är utformad, står - som vi i undersökningens inledning 

beskrev - inget specifikt om hur den fysiska inomhusmiljön skall vara utformad. Det är alltså 

upp till arbetslaget på varje enskild förskola att själva göra pedagogiska överväganden när det 

gäller att skapa en inomhusmiljö som stimulerar både barnet som individ och barngruppen i 

helhet. I resultatet av denna studie kan vi även utläsa hur arbetslaget ses som en viktig 

kunskapskälla, då mycket av det som rör den fysiska inomhusmiljön reflekteras och 

diskuteras muntligt kollegorna emellan. Frågan är om inte denna kunskap skulle kunna 

synliggöras mer, om den fysiska inomhusmiljön uppmärksammades i skriftliga dokument 

såsom kvalitetsredovisningar eller lokala arbetsplaner? Genom att sätta ord på det som 

faktiskt sker i verksamheten, kan det enligt vår mening innebära att förskolläraryrkets 

professionella status ökar. Tiden för skriftlig dokumentation är av egen erfarenhet en bristvara 

i förskolans värld, då stora barngrupper och utökade arbetsuppgifter präglar vardagen. 

Kvalitetsredovisningen är dock ett obligatorium, och frågan är varför den fysiska 

inomhusmiljön i denna inte ges utrymme för reflektion? Ses den som en självklarhet, precis 

som Björklid (2005) poängterar? Hon skriver att den fysiska uppväxtmiljön och dess 

betydelse för barns lärande, inte betonas lika mycket som de psykosociala aspekterna, varken 

i forskningssammanhang eller i den pedagogiska praktiken. Vi tror att dessa två aspekter inte 

kan betraktas som oberoende av varandra, utan att de istället är varandras förutsättningar. En 

fysisk miljö som inte lockar till lek, är sannolikt heller ingen god miljö för barnens sociala 

samspel. Här finns en stark koppling till det citat av Björklid (2005) som vi refererade till i 

inledningen, där hon påpekar att ifall den fysiska miljön är understimulerande så hämmar det 

barnens lek och vilja att utforska. Vidare tänker vi också, att ifall lokalerna skulle ägnas större 

uppmärksamhet i verksamhetsredovisningar, så skulle den uppfattning som De Jong (1995) 

framhåller som felaktig – om att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oberoende av 

lokalernas utformning – förbli outtalad.  Denna uppfattning innebär att lokalernas betydelse 



- 25 - 

 

inte medges och de brister som verksamheten eventuellt uppvisar förläggs på förskollärarna 

och deras kompetenser, något som skulle undvikas om de fysiska förutsättningar som 

verksamheten har blir tydliga för alla parter.  

 

I vår studie blir det tydligt att förskollärarna upplever vissa hinder i arbetet med den fysiska 

inomhusmiljön och de yngsta barnens plats i denna. Tid, pengar och lokalernas planlösning är 

tyvärr aspekter som begränsar alldeles för mycket. Enligt Skolverket (2004) är många av 

dagens förskolor inte byggda för så stora barngrupper som nu förekommer, något som också 

förskollärarna i vår undersökning ger uttryck för. Hur skulle den fysiska inomhusmiljön vara 

utformad om dessa begränsningar inte fanns? Vad skulle förskollärarna göra ifall de gavs fria 

händer i detta sammanhang? Skulle de yngsta barnen få vistas i de rum de önskar och skulle 

de ges möjligheter att utvecklas efter just deras förutsättningar? De reflektioner vi erhållit från 

förskollärarna i denna studie vittnar om att något liknande skulle vara fallet.  

  

Av resultatet går det att utläsa att de yngsta barnen har ett mer indirekt inflytande på hur den 

fysiska inomhusmiljön på förskolorna utformas. Deras begränsade verbala uttrycksförmåga 

gör att förskollärarna försöker tolka deras intressen utifrån observationer och utifrån detta 

iordningställa miljön. Här anser vi att det kan vara svårt att ge inflytande på något annat sätt 

än på det som förskollärarna beskriver att de gör, deras ambitioner att inta barnens perspektiv 

leder förhoppningsvis till att barnen känner att miljön tillgodoser deras intressen och är 

lockande just för dem. Dock visar resultatet att det också finns en risk för att de yngsta barnen 

hamnar i skymundan då kraven från de äldre barnen ibland uppfattas som större. En del av 

förskollärarna nämner att den ökade uppmärksamheten på exempelvis språk och matematik i 

förskolan innebär att de äldre barnen ägnas mer tid, i form av planerade lärandesituationer. 

Sammanhanget för tankarna till det Pramling (1993) skriver; att de yngsta barnen lätt hamnar 

i skymundan då de äldre barnen ges mer uppmärksamhet. Detta väcker funderingar; är det inte 

så att alla barn i förskolan, oberoende av ålder, skall få möjlighet att delta i aktiviteter som 

stimulerar deras lärande utifrån den nivå där de befinner sig? Vi menar att det är långt ifrån 

självklart att språk och matematik skulle vara något tillägnat endast de äldsta barnen. Det 

måste finnas vägar att hitta den balans som innebär att alla barn får ta del av verksamhetens 

pedagogiska innehåll och utvecklas efter sina förutsättningar. Detta tror vi dels kan ske genom 

att de vuxna verkligen ser och bekräftar de yngsta barnen när de visar intentioner att skapa 

inlärningssituationer i vardagen (jfr. Lindahl, 1998). Vi tror även stora möjligheter finns i att 

hämta inspiration från de engelska förskolor som Nordin Hultman (2005) har undersökt, ett 

mer ansenligt och tillgängligt utbud av laborativt material och redskap som lockar till att mäta 

och jämföra gör att miljön i sig uppmuntrar till självinitierade upplevelser (jfr. Pramling, 

1993). Den vuxnes roll blir då att fungera som stöd och ge lämpliga utmaningar i enlighet 

med den proximala utvecklingszonen, vilken Vygotskij (1978) beskriver som central i den 

sociokulturella teorin. 

 

Balanskonsten mellan vad som går att ha tillgängligt för de yngsta barnen och vad som måste 

förvaras utom räckhåll för dem ur säkerhetssynpunkt, är ett återkommande tema hos de flesta 

förskollärare. Samtidigt som det är en trygghet för barnen att kunna nå materialet och plocka 

av det själv, ligger det en utmaning i att prova det farliga också för att se om man behärskar 

det. Även här tycker vi att förskollärarna för ett klokt resonemang, då de låter de yngsta 

barnen pröva på material och aktiviteter inom en viss ram av trygghet. I sammanhanget anser 

vi dock att det alltid går att testa sig fram när det handlar om vilket material som går att ha 

framme, det kan visa sig att skapandematerial går att hålla tillgängligt även för de yngsta 

barnen. Nordin Hultman (2005) visar på att materialet på de engelska förskolorna finns nära 

till hands för barnen och då även material som ur säkerhetsaspekt skulle kunna klassas som 
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farligt. En fråga som här väcks, är ifall förskollärarnas syn på säkerhet även innehåller vissa 

tankar kring ett behov av ordning och reda? Pramling (1993) ställer sig frågan om 

småbarnsavdelningen är till för barnen att själva utveckla kontroll i sitt görande, eller om 

fokus ligger på att de vuxna skall få utöva kontroll. De Jong (1995) framhåller att rummen 

skall vara till för barnen, samtidigt som Skantze (1998) belyser hur dessa barn upplever 

omgivningen med alla sina sinnen. Är det lika mycket en balansgång mellan ordning och 

kreativt kaos, när det gäller materialets tillgänglighet kontra säkerhet? Frågan är också vems 

perspektiv det är som intas, det vuxna eller barnets? 

 

Förskollärarna i vår studie skapar kunskap om den fysiska inomhusmiljön genom 

fortbildning, litteratur, studiebesök och genom att utbyta erfarenheter kollegor emellan. Ingen 

nämner att de observerar var barnen leker på den egna förskolan, något som enligt De Jong 

(1995) kan ge insikter om lokalernas egenskaper. Även i detta sammanhang ställer vi oss 

frågan om den fysiska inomhusmiljön ter sig som en självklarhet? Är den så självklar att man 

hellre tittar på andra förskolor och hur de är utformade, för att hitta rätt organisering i sina 

egna rum? Det kan vara riskabelt att söka förbättringar i en annan miljö, då förutsättningarna 

som ges kan skilja markant och då den miljön är utformad efter en annan barngrupp som kan 

ha andra behov och intressen.   

 

De Jong (1995) skriver att en bra verksamhet för barn är beroende av både ändamålsenliga 

lokaler och kunnig personal. Vi anser att vår studie visar på att den kunniga personalen finns, 

däremot kan det - med tanke på att förskolorna inte är byggda för den barngrupp de skall 

inrymma - diskuteras vidare huruvida lokalerna kan anses som ändamålsenliga.  

 

 

6.3. Metoddiskussion 

 

Valet mellan att göra en kvalitativ eller en kvantitativ forskning beror på hur 

undersökningsproblemet är formulerat (Patel & Davidson, 2003). Då vår studie berörde 

förskollärares erfarenheter och uppfattningar av ett visst fenomen blev det naturligt att 

använda oss av den kvalitativa ansatsen. Detta har medfört att vi under arbetets gång har 

kunnat fokusera på kvaliteten i förskollärarnas utsagor istället för att mäta, jämföra och 

försöka värdera deras svar i form av numeriska termer.  

 

Det har riktats en del kritik mot den kvalitativa forskningsmetoden i form av att det kan vara 

svårt att generalisera resultatet (Kvale, 1997; Larsen 2009). Med det menas att resultaten som 

en forskare får i sin undersökning inte per automatik är applicerbar på en annan 

undersökningsgrupp. Samma princip gäller för vår undersökning, de resultat som vi fick fram 

kan ur denna aspekt endast ses som giltiga för just de personer som ingått i vår studie. För att 

kunna generalisera vårt resultat skulle det ha krävts fler deltagare. I sammanhanget menar 

dock Kvale (1997) att man kan erhålla betydelsefull kunskap från blott ett fåtal 

undersökningspersoner för att sedan generalisera denna kunskap till större grupper, något han 

benämner som analytisk generalisering (ibid, 1997). 

  

Något som kan diskuteras, är om intervjuerna hade blivit bättre ifall vi båda hade närvarat vid 

dem. Om så varit fallet hade en av oss kunnat föra anteckningar kring den intervjuades 

kroppsspråk och minspel, medan den andre hade ansvarat för själva frågeställandet. Dessa 

anteckningar hade kunnat tillföra ännu en dimension till tolkningen av intervjutexterna. 

Alternativt hade vi kunnat använda oss av en videobandspelare vid samtalstillfällena, vilket 
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även det hade fångat de visuella aspekterna av intervjun (Kvale, 1997). Vi anser dock att om 

vi både hade deltagit vid intervjuerna, kunde det ha förelegat en risk att informanterna känt 

sig pressade. Det kan kanske kännas konstigt för den intervjuade om en i sällskapet inte säger 

något utan bara sitter och granskar denne. Vi känner oss nöjda med att vi genomförde 

intervjuerna var för sig; de fick också mer formen av ett vanligt samtal på det sättet. 

  

En av de mest uppenbara nackdelarna med en kvalitativ intervju är den så kallade 

kontrolleffekten. Med detta menas att intervjuaren själv eller själva metoden kan påverka 

intervjuresultatet – ibland kan informanten svara utifrån det hon tror att intervjuaren vill höra, 

för att göra ett gott intryck eller för att dölja brist på kunskap. I en kvalitativ intervju kan man 

även ifrågasätta huruvida informanterna är sanningsenliga. Att vara helt ärlig kan vara enklare 

när man anonymt kryssar i ett formulär än då intervjuaren sitter framför en (Larsen, 2009; 

Patel & Davidson, 2003).  

  

När det gäller det fenomenografiska analysarbetet och upprättandet av beskrivningskategorier, 

så är en viktig del i slutändan att kategorierna inte överlappar varandra (Marton & Booth, 

2000; jfr äv. Pramling, 1988). Samtidigt skall helst inga data lämnas till spillo efter att 

kategoriseringsarbetet är färdigt. Detta har varit en utmaning, dels då vårt ämnesområde är ett 

ganska komplext sådant och dels då förskollärarnas utsagor på samma gång berörde många 

olika aspekter som hade en naturlig koppling till varandra. Vi anser dock att de kategorier vi 

fått fram i delar av vårt resultat väl belyser både det gemensamma och det varierande i 

förskollärarnas svar, och den enda data som blev över var egentligen de svar som tillhörde 

uppvärmningsfrågan i vår intervjumanual (se bilaga 2). Vi bör här tillägga och betona, att 

avsikten med denna studie aldrig var att följa den fenomenografiska ansatsen fullt ut, utan 

istället med inspiration av den blottlägga hur förskollärare resonerar och handlar utifrån sina 

uppfattningar av den fysiska inomhusmiljön. 

 

 

6.4. Förslag till fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har vi fått en större inblick i den fysiska inomhusmiljöns betydelse och 

hur den vardagliga verksamheten styrs av lokalernas utformning. Utifrån vad som 

framkommit i vår studie och i beaktning av de frågor och funderingar som aktualiserats, 

tycker vi att det skulle vara intressant att fördjupa sig vidare i området. De förslag vi ger till 

fortsatt forskning har vi ställt upp i följande punkter: 

 

 Genom observationer undersöka på hur de yngsta barnen använder sig av den fysiska 

inomhusmiljön. Vad leker de med? Hur använder de lokalerna, inredning och 

möblering?  

 

 En liknande studie som nämns ovan, skulle kunna göras om den fysiska 

utomhusmiljön. 

 

 Genom intervjuer med arkitekter eller byggkonsulter undersöka vilka överväganden 

som görs vid planering och uppförande av förskolebyggnader. Hur tänker de kring 

planlösning? Vilket inflytande har barn och personal i detta sammanhang? 
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 Genom observationer jämföra förskolors fysiska inomhusmiljö för att se huruvida den 

dominerande diskursen bygger på en hemlik respektive verkstadslik miljö (jfr Nordin 

Hultman, 2005).  

 

 Ur ett läroplansperspektiv undersöka och få en djupare insyn i hur förskollärare 

genomför uppdraget i förhållande till de yngsta barnen. 
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Bilaga 1 

 

 
Fysisk inomhusmiljö för de yngsta barnen –  

hur tänker Ni kring den? 

 
Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen på vår utbildning vid Campus i 

Skellefteå. Just nu har vi påbörjat vårt examensarbete och har där som mål att 

undersöka förskollärares tankar kring den fysiska inomhusmiljön för barn mellan 1 

och 3 år. Med begreppet fysisk inomhusmiljö avser vi hur förskolor är inredda, hur 

planlösningar ser ut, vilket material som finns och dess tillgänglighet samt vilka 

möjligheter pedagoger har tagit tillvara på när de skapat en miljö.  

 

Vi hoppas därför att Ni, som verksamma förskollärare, kan delge oss med värdefull 

information kring ämnet och i forskningssyfte ställa upp på en samtalsintervju.  

Vi värnar om Er anonymitet. Intervjun sker på frivillig basis och de svar Ni ger 

kommer inte att kunna härledas till Er. 

 

Intervjun (som vi uppskattar kommer att ta max 1 timme) kommer att beröra Era 

tankar kring vad som är en god fysisk inomhusmiljö för de yngsta barnen, vad Ni utgår 

från när Ni utformar den fysiska inomhusmiljön samt vilka möjligheter/hinder som 

kan finnas vid organiseringen av densamma.  

 

Vi hör av oss närmare angående tidpunkt för intervjun. Har Ni några funderingar 

hoppas vi att Ni tar kontakt med oss! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Peter Degerman, 07X-XXXXXXX, perden04@cambro.umu.se 

Fanny Classon, 07X-XXXXXXX, facl0001@cambro.umu.se 

 

Handledarens namn  

  



 

Bilaga 2 

Intervjumanual 
 

Hur länge har Du arbetat som förskollärare? 

Berätta lite om inomhusmiljön på Er förskola. Varför ser den ut som den gör? Hur prioriterar 

Ni den fysiska inomhusmiljön? Vilka resurser läggs på den? Vilket stöd får Ni av rektor 

och övrig ledning? 

Hur skapar Ni kunskap om den fysiska inomhusmiljön? Vilka kompetenser anser Ni att Ni har 

för att utforma den fysiska inomhusmiljön? 

Vilka pedagogiska överväganden utgår Ni från när Ni utformar eller förändrar inomhusmiljön 

på Er förskola? Har barngruppen något inflytande, i så fall hur? På vilket sätt utgår Ni från 

barnens intressen? Hur ser föräldrarnas inflytande ut? 

Kan ni berätta lite kring vad Ni anser är en god fysisk inomhusmiljö för de yngsta barnen? 

Vilka material? Vilken planlösning? Vad anser Ni att de yngsta barnen lockas av i den 

fysiska inomhusmiljön? Vilka eventuella skillnader ser ni mellan pojkar och flickor i det 

sammanhanget? 

Hur ofta sker större förändringar av den fysiska inomhusmiljön? Vad får Er att förändra den 

fysiska inomhusmiljön? 

Lpfö-98 betonar vikten av att förskolans miljö ska vara trygg samtidigt som den ska utmana 

barnens i deras utveckling. Berätta om Dina tankar kring det förhållandet i relation till de 

yngsta barnen? 

Vilken roll spelar kön, klass, etnicitet och barn med svårigheter vid planering och utformning 

av den fysiska inomhusmiljön för de yngsta barnen? 

Vilka skillnader tror Ni finns i att utforma en miljö för de yngsta barnen jämfört med en miljö 

för de lite äldre? 

Hur tänker Ni kring utvärdering av den fysiska inomhusmiljön? På vilket sätt synliggörs den 

fysiska inomhusmiljön i kvalitetsredovisningen? 

Vilka hinder och möjligheter upplever Ni att det finns vid organiseringen av den fysiska 

inomhusmiljön för de yngsta barnen? 

Har Ni erfarit att de yngsta barnens behov hamnat i skymundan, vid utformandet av 

inomhusmiljön? På vilket sätt? 

Finns det något Ni vill tillägga som inte berörts under intervjun? 

 
 


