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Sammanfattning 

Förskolans fysiska inomhusmiljö ska vara stimulerande och locka barnen till lek och lärande, 

och det kräver av förskollärare att de ständigt reflekterar över och bearbetar den som en del av 

sitt arbete. Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om förskolans fysiska inomhusmiljö 

som ett verktyg för lärande. Den baseras på förskollärares inställning och erfarenheter och 

därför används kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Fem förskollärare från tre 

olika förskolor intervjuades. Förskollärarna såg många möjligheter med den fysiska miljöns 

bidrag till lärande, men det kommer fram att det även finns många svårigheter. De strävar 

efter att miljön ska anpassas efter varje barns behov och intresse, och att allt ska vara 

tillgängligt för barnen. De känner sig emellertid begränsade av stora barngrupper, trånga 

lokaler och ett behov av att skydda de yngre barnen från saker som kan fastna i halsen. Att 

försöka förstå många barns intentioner samtidigt är en viktig uppgift i förskolearbete. 

Förskollärare uppvisar även olika barnsyner i sina berättelser om den fysiska inomhusmiljöns 

utformning.   
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Inledning 

Flera studier visar att det finns ett starkt samband mellan den fysiska miljön och barns 

lärande. Den fysiska miljön i förskolan kan påverka barns möjligheter till lek och lärande 

beroende på vad det finns för utrymme, material och leksaker (Björklid, 2005; Eriksson 

Bergström, 2013). Hur pedagogerna upplever den fysiska miljön, om de ser den som oviktig 

eller som ett viktigt verktyg som kan främja lärande, spelar troligen roll för hur de använder 

sig av den. Det finns forskning som har kommit fram till att lokaler är oftast för trånga 

(Björklid, 2005). De Jong (1995) menar att det inte är tillräckligt att vara en bra pedagog utan 

att det även behövs genomtänkta och lämpliga lokaler. 

Forskning om den fysiska miljöns betydelse för lärande i förskolan är mycket mer sparsam än 

forskning om hur psykologiska och sociala aspekter av miljön påverkar lärande. De studier 

som finns fokuserar oftast på problem när det gäller inomhusmiljön medan möjligheter står i 

fokus i studier om utomhusmiljön (Björklid 2005). Därför blir det intressant att genomföra en 

studie som fokuserar på förskollärarens syn på inomhusmiljöns.  

Trots att den bara nämns ett fåtal gånger i förskolans läroplan (Lpfö 98/10), beskrivs den 

fysiska miljön i förskolan som en viktig del av verksamheten som ska vara genomtänkt och 

välplanerad. Förskollärare ska skapa en miljö som är trygg, lockande och stimulerande för 

utveckling och lärande. Läroplanen säger att miljön ska inspirera och utmana barn så att de 

utvecklar och lär sig genom lek.  

Med begreppet ”den fysiska inomhusmiljön” i förskolan menas både byggnadens utformning, 

möblering samt förvaring av leksaker och materiel. Det kan även täcka dokumentation på 

väggarna och inredning, som t.ex. gardiner (Björklid, 2005). 

Skolinspektionen har funnit att vissa förskolor använder sig av de utrymmen som finns på ett 

sätt som är välgenomtänkt och planerat medan på andra förskolor tillåts det att material och 

leksaker ligger huller om buller. Det finns en risk att barnen går miste om viktigt lärande när 

de befinner sig i en ogenomtänkt miljö (Skolinspektionen, 2012). Enligt mina erfarenheter 

kan också den fysiska miljön skilja sig åt väldigt mycket mellan olika förskolor och även 

mellan olika avdelningar på samma förskola. Vissa har arbetsmaterial och leksaker 

tillgängliga i barnens höjd medan andra förvarar allt så högt upp att barnen måste be en vuxen 

att få tillgång till leksakerna. Andra exempel är att det kan finnas mycket dokumentation på 

väggarna eller inget alls, det kan vara trångt eller mycket utrymme i rummen.  

I föreliggande studie undersöks hur pedagogerna ser på den fysiska inomhusmiljön på 

förskolan i relation till barns lärande. Jag har som mål att skapa en bild av hur pedagoger 

tänker kring och använder sig av miljön när de planerar och utvärderar aktiviteter och rutiner. 

Studien tar även upp de möjligheter och hinder som förskollärare upplever när det gäller den 

fysiska inomhusmiljön, och hur de upplever dess betydelse för barns lärande samt hur 

utformning och användning av den speglar förskollärarnas barnsyn. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få fördjupad kunskap om förskolans fysiska inomhusmiljö och hur den kan 

användas som verktyg för lärande. Studien baseras på förskollärares inställning och 

erfarenheter. 

● Vilken betydelse tillskriver förskollärare den fysiska miljön för barns lärande? 

● Hur utformas den fysiska miljön på förskolan med tanke på barns lärande? 

● I vilka situationer upplever förskollärare att den fysiska miljön kan främja eller 

begränsa lärande i förskolan? 

● På vilket sätt speglas förskollärares barnsyn i den fysiska miljön? 

 

Fysisk miljö i denna studie definieras som både det utrymmen som finns och inredning i dem. 

Det som ingår i begreppet kan därför bland annat vara de fysiska rummen, vilka leksaker som 

finns tillgängliga, möbleringen och bilderna på väggarna (jämför Björklid 2005). 

Pedagogisk miljö omfattar enligt Björklid (2005) aspekter av både den fysiska miljön och den 

sociala miljön. Den omfattar samspelet såväl mellan barn och barn som mellan barn och 

vuxna samt interaktioner mellan barnet och omgivningen.  

Bakgrund 

Det finns mycket som påverkar arbetet i förskolan och hur verksamheten ser ut. Det här 

avsnittet inleds därför med en överblick över styrdokumentens text om förskolemiljöns 

betydelse för lärande och förskollärares ansvar för detta. Därefter följer en historisk 

tillbakablick om hur den fysiska miljön i förskolan har förändrats samt en genomgång av 

litteratur och studiens teoretiska utgångspunkter. 

Styrdokument 

Den fysiska miljön på förskolan nämns endast några få gånger i läroplanen och skollagen. 

Björklid (2005) lyfter fram hur få regler och riktlinjer det finns för den fysiska miljön i 

styrdokumenten, och tolkar det som bevis för att miljöns betydelse för lärande inte är lika 

vedertagen som andra aspekters betydelse. Å andra sidan, när det nämns beskrivs fysisk miljö 

som någonting viktig, och som något som pedagoger ska fundera över och utveckla.  

I läroplanen står ”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i 

arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande.” (Skolverket, 2010, s. 6)  

Arbetslaget ska alltså diskutera begreppet lärande och det bör innebära även diskussion om 

miljöns betydelse för lärande.  

Förskolan ska enligt skollagen kapitel 8 i 8§ erbjuda barnen en god miljö (Lärarförbundet, 

2011). Läroplanen beskriver mer ingående att miljön som erbjuds ska locka barnen till lek, 

aktivitet och utforskande, och att de ska dessutom känna sig trygga där. Verksamheten ska 

även ge utrymme för barnens egna planer (Skolverket, 2010). 
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Enligt en rapport från skolinspektionen (2012), behöver pedagoger skapa en fysisk miljö som 

främjar barnens lärande och utveckling för att uppfylla de krav som ställs av läroplanen och 

skollagen. 

Förskolemiljöns utveckling 

Utformningen av förskolans innemiljö har förändrats mycket över tid i takt med förändringar i 

både förskolans syfte och den vedertagna synen på barn och lärande. Fram till mitten av 1900-

talet var miljön på förskolan, enligt Vallberg Roth (2011) mer hemlik eftersom syftet med 

barnomsorg var att ta hand om barnen medan föräldrarna arbetade. Barnen fick delta i 

organiserade lekar, pyssel och husliga sysselsättningar för att förberedda dem för vuxenlivet. 

Barnen sågs då som blivande vuxna människor (Dahlberg, et al., 2013). En bit in på 1900-

talet, ändrades sedan miljön till ett system där det fanns olika stationer, med flexibla och 

könsneutrala aktiviteter, oftast i ett stort rum (Vallborg Roth, 2011).  

Från 1940-talet ifrågasatte vissa politiker om den uppfostran som barnen fick hemma var 

tillräcklig, eller om en mer pedagogisk barnomsorg behövdes (Riddersporre & Persson, 

2010). Det var emellertid inte förrän i mitten av 1960-talet som staten började blanda sig i 

barnomsorgen. Innan dess erbjöds barnomsorg av olika slags privata aktörer, där 

verksamheten utformades enligt föreståndarens intressen och personlighet. Barnomsorgen var 

därför av mycket ojämn kvalitet och miljön kunde skilja sig åt väldigt mycket mellan de olika 

verksamheterna. En debatt uppstod där pedagogernas huvuduppgift diskuterades, om det var 

omsorg eller pedagogik som var viktigast. Om det var omsorg som var viktigast skulle 

förskolans miljö vara hemlik så att barnen kände sig trygga. Om pedagogik var huvuduppgift 

skulle miljön likna skolan där lärande var syftet (Hartman, 2005).  

På 1980-talet började det ifrågasättas om det var bra att ha förutbestämda stationer där alla 

barn fick göra samma aktiviteter. När alla barn erbjöds samma aktiviteter och samma 

stimulans utgick nämligen verksamheten från en syn på barn som det naturliga barnet. Med 

detta menas att alla barn utvecklas på samma sätt och utvecklingen sker i en viss ordning. Till 

exempel förväntades alla ettåringar börja prata, med enstaka ord först och sedan vid två års 

ålder prata med korta meningar. Över tid har emellertid synen på barn förändrats från det 

naturliga barnet, vars utveckling sker i stadier som kommer infalla naturligt, till det rationella 

barnet. Det rationella barnet ses som en individ med egna förutsättningar och behov. När 

barnen ses som rationella anses det att samma stimulans inte kommer att leda till samma 

utveckling för alla barn. Om alla barn utvecklas lika fungerar det att ha liknande aktiviteter 

för alla, men om barnens utveckling är individuell så behöver aktiviteterna också anpassas 

efter individer. Verksamheten började därför anpassas mer efter individen när den här 

förändringen i barnsyn fick genomslag. Både aktiviteterna och miljön förändrades eftersom 

det nya sättet att se på lärande innebar att stimulans krävdes från omgivningen och samma 

verktyg stimulerar inte alla barn på samma sätt (Vallborg Roth, 2011). 

I och med införandet av förskolans läroplan 1998 blev förskolan en del av skolsystemet och 

därför blev det då mer fokus på lärande. För att främja lärande blev det även viktigt att 

utveckla och anpassa inomhusmiljön i enlighet med det nya syftet (Riddersporre & Persson, 

2010). Riddersporre och Persson (2010) menar att lärande blev centralt men Hartman (2005), 
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å andra sidan, tycker att förskolans läroplan lyckas uppnå en lagom förening av både lärande 

och omsorg.  

Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för lärande  

Björklid (2005) har skrivit en kunskapsöversikt om den fysiska miljöns betydelse för 

lärandeprocesser i skolan och förskolan. När översikten skrevs fanns det få andra studier om 

sambandet mellan lärande och den fysiska miljön. De studier som fanns lade dock stor vikt 

vid den fysiska miljöns betydelse för lärande trots att det var mer vedertaget att sociala 

aspekter och pedagogernas arbetssätt påverkade lärande än att fysisk miljö spelade roll. 

Forskning som fanns om inomhusmiljön hade oftast fokus på hinder och problem. Studier om 

utomhusmiljön fokuserade emellertid ofta på vilka möjlighet som fanns.  

Den fysiska miljön kan ses som ett redskap som kan användas på olika sätt på förskolan och 

som kan bidra till barns utveckling. Barn lär sig hela tiden, lärande är inte begränsat till någon 

särskilt plats eller tid. Miljön skapar emellertid möjligheter och hinder för lärande beroende 

på hur barnen upplever miljön (Björklid, 2005). Barn är, enligt De Jong (1995), otroligt 

duktiga att hitta ställen som passar sina valda aktiviteter och det är viktigt att pedagoger 

respekterar detta. Det är inte alltid möjligt att planera platser som barnen ser som sina egna, 

där de kan kontrollera, lära och utvecklas, utan de platserna måste barnen upptäcka själva. 

Dolk (2013) skriver i sin avhandling, i likhet med De Jong, att barn väljer lekplatser där det 

blir möjligt att leka i fred, utan vuxnas tillsyn. Avhandlingen lyfter fram barnens behov av att 

anpassa miljön efter sina egna viljor, till exempel beskrivs det att barnen samlade mycket 

leksaker i en hög på scenen för att de ville leka att de var rånare. Barnen valde även att leka 

Starwars i hemvrån för att de ville komma undan från vuxnas tillsyn.  

Om förskolans fysiska miljö ska gynna lärande och vara trygg är det nödvändigt att 

personalen känner till hur lokalerna används och vilka egenskaper de har, att de dokumenterar 

och utvärderar. Rum fungerar olika beroende på vilken aktivitet som ska utföras eller vilka 

barn man tänker sig ska delta. Samma rum kan fungera bra för vissa aktiviteter och inte alls 

för andra aktiviteter eller med en annan barngrupp. Det gäller istället att hitta bästa platsen för 

varje aktivitet och att planera hur varje rum kan användas på bästa möjliga sätt. Kunnig 

personal är också viktig när det gäller att skapa en bra verksamhet, inte bara en 

anpassningsbar lokal. Det finns alltid möjligheter till förändringar i miljön, till exempel kan 

aktiviteter flyttas till andra rum, och rummen kan möbleras om (De Jong, 1995) 

För att den fysiska miljön ska bidra till lärande och inte förhindra det är det viktigt att 

förskolans personal reflekterar över och samtalar om den. Betydelsen av den fysiska miljön på 

förskolan lyfts sällan fram enligt Björklid (2005), och det är inte ofta lokaler diskuteras när 

arbetslaget planerar och utvärderar verksamheten. De Jong (1995) och Åberg (2005) hävdar 

att det är viktigt att personalen funderar på hur den fysiska miljön används för att stimulera 

barns utveckling när aktiviteter planeras och utvärderas, och att diskussioner om miljön bör ha 

barnen i centrum. 

När lokalerna delas mellan några avdelningar kan det ge möjlighet för utökat utrymme och 

variation i aktiviteter. Det kan dock ställa till praktiska problem som kan bli ännu större om 

det inte finns bra kommunikation bland personalen. Det är bra för barnen om de får 
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möjligheter att träffa barn från andra grupper i de gemensamma lokalerna och att de har 

tillgång till olika miljöer. Personal behöver också komma överens om hur barnens alster kan 

förvaras utan att de skadas, något som är mycket viktigt för barnen, och också hur leksakerna 

kan ligga framme till nästa dag då barnen kan fortsätta med och fördjupa leken (De Jong, 

1995). 

Situationer där den fysiska inomhusmiljön påverkar lärande 

Det finns några examensarbeten som undersöker sambandet mellan den fysiska miljön på 

förskolan och lärande, till exempel Feldt (2012) som kom fram till bland annat att 

pedagogerna har ett stort intresse av att utveckla förskolans fysiska miljö på ett sätt som 

främjar barnens lärande. I Eklunds (2010) examensarbete dras slutsatsen att den fysiska 

miljön på förskolan sällan är genomtänkt på grund av tidsbrist, och att det material som finns 

inte är tillräckligt lockande för att barn ska bli utmanade eller stimulerade till olika aktiviteter.   

Enligt Fagerli (2001) är förskolor oftast inte särskilt bra på att skapa ett gott första intryck. 

Välkomnande skyltar skulle skapa en mycket mer inbjudande miljö än de vanliga “ta av dig 

skorna”-skyltar som författaren hävdar är vanliga på förskolan. Det är viktigt att ge ett gott 

första intryck så att alla känner sig trygga. 

Fysiska miljöer skickar, enligt bland andra Björklid (2005) signaler som får en att känna sig 

välkommen eller inte. Att känna sig välkommen påverkar barnens psykiska och fysiska 

välbefinnande som i tur har betydelse för deras utveckling. Miljön påverkar därför lärandet 

eftersom det sker bäst när barn mår psykisk och fysisk bra. Pedagoger beskriver dock i 

forskningen att lokalerna är för små och att ljudnivåerna är för höga på förskolorna, så att 

själva lokalerna hindrar barnens lärande. Några av slutsatserna som Björklid (2005) drog var 

att det gynnar barns lärande om lekrum har karaktär av en verkstad, med tydliga områden för 

olika aktiviteter. Miljöerna bör inspirera barn till olika aktiviteter. Björklid (2005) lyfter fram 

forskning som belyser även svårigheter som finns på förskolan med trånga lokaler som oftast 

var byggda för mindre barngrupper än de som finns idag.  

Ofta är det emellertid underförstått att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur 

miljön ser ut, men det är, enligt De Jong (1995), ett felaktigt synsätt.  

Trots all information kommer ofta lokalerna i skymundan vid planering och utvärdering av 

pedagogisk verksamhet för barn. Denna brist kan bygga på den outtalade uppfattningen att 

en bra pedagog kan göra ett bra jobb oavsett hur lokalerna ser ut. Ett sådant synsätt innebär 

att man inte erkänner lokalernas stora betydelse för verksamheten, utan menar att 

problemen återfaller på brister i personalens arbete. Detta är en felaktig syn. (Jong, 1995, p. 

13) 

Barns utveckling måste därför vara utgångspunkten när det gäller lokalerna, redan när 

förskolor ska byggas. Förskolan är en miljö som bör vara planerad efter barnens behov där 

utformningen av lokalerna uttrycker respekt för att barnet kräver möjligheter att leka ostört, 

bestämma själv, leka i grupper med olika konstellationer, eller springa omkring. Lokalerna är 

oftast trånga och det ger emellertid barnen många tillfällen att träna upp sin förmåga till 

hänsynstagande då de måste ständigt tänka på andras behov framför sina egna. Detta är enligt 
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författaren inte bra för barnen. Stressen som orsakas av trånga lokaler gör även det svårare för 

både barnen och pedagogerna att se och ta hänsyn till andras behov (De Jong, 1995). 

Eriksson Bergström (2013) skriver i sin doktorsavhandling om de möjligheter och 

begränsningar som finns i förskolans fysiska miljö. Avhandlingen visar bland annat att 

utformningen av byggnaden, till exempel var hallen ligger, spelar en stor roll för barnens lek 

och lärande. Barnen kommer upptäcka nya lekmöjligheter och sätt att hantera material oavsett 

hur verksamheten ser ut. De leker emellertid mer varierade lekar om utbudet av material är 

mer neutralt, snarare än verktyg som har tydliga förutbestämda syften.  

Fagerli (2001) beskriver upplevelser av förskolors olikheter, att de kan vara välstädade eller 

stökiga. Välstädat är inte nödvändigtvis bäst eftersom det finns risk att man stör leken när 

man städar. Leksaker bör erbjuda möjligheter till lek och lärande och det är lättare att uppnå 

detta om de ligger framme. Å andra sidan bör leksakerna inte ligga i vägen där de kan hindra 

barns lek. Många förskolor har dessutom obehagliga ljudnivåer, och vad man väljer att ha på 

väggarna har stor betydelse för trivsel på förskolan. 

Inomhusmiljöns utformning i relation till lärande 

I boken av Dahlberg, Moss och Pence (2006) berättar författarna om hur de gick in i en 

förskola i Italien och att de hade He-Man och My Little Ponies framme. Författaren frågade 

pedagogerna hur de tänkte om att ha sådana könstypiska plastfigurer på en förskola. 

Pedagogerna svarade att de valt tema moderna sagofigurer eftersom barnen pratade om 

sådana hela tiden. De blev förvånade över hur mycket barnen kunde om figurerna. Det visar 

att när man utgår från barnens intresse, till och med i valet av leksaker, får barn möjligheter 

att visa hur mycket de kan lära sig. 

Eriksson Bergström (2013) tar i sin avhandling upp att pedagoger på förskolan ofta använder 

den fysiska miljön som ett sätt att kontrollera och begränsa barnens aktiviteter och för att 

behålla lugn och ro i barngruppen. Det är pedagogerna som bestämmer hur lokalerna 

möbleras, och var leksakerna ska vara. Till exempel om det finns köksleksaker i ett rum är det 

förutbestämt av pedagogerna att just där ska barnen leka restaurang. Författaren observerade 

emellertid att barnen lekte mest i rum med mer flexibla miljöer och där de kunde hitta på och 

anpassa material mer själva efter egen fantasi. 

De Jong (1995) hävdar också att personal på förskolan strävar efter att utforma miljön för att 

kontrollera barnens aktiviteter. Observationer visar att där det finns dörrar mellan rum så att 

det är möjligt för barnen att gå runt i cirklar, är det vanligt att personalen låser en dörr för att 

få mer kontroll över barngruppen och att förhindra att barnen springer runt. Detta har inte 

studerats ur barnens perspektiv, enligt författaren, så slutsatser dras inte om påverkan på 

lärande. 

Åberg (2005) påpekar även att det är lätt att skylla på barngruppen när verksamheten inte 

fungerar, snarare än att ändra miljön. Författaren förklarar att det är viktigt att tänka på hur 

barnen använder rummet och vilka signaler rummet ger barnen. Sandberg (2008) hävder att 

barn vet vilka möjligheter som finns i rummet, beroende på utrustning och regler, och de 

kommer använda rummet enligt de möjligheter som de ser snarare än hur vuxna har tänkt. 
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Barnsyn i den fysiska inomhusmiljön 

Dahlberg m.fl. (2006) beskriver hur man kan se på barnet som medkonstruktör av kunskap i 

dess lärande. Barnet lär sig alltså genom interaktioner med både omgivningen och andra 

människor. För att dessa interaktioner med omgivningen ska bli möjliga krävs att barnen har 

inflytande över miljön som de befinner sig i, att de får bestämma själv vilka interaktioner som 

är meningsfulla. Även Vygotskji nämner miljöns betydelse för barns utveckling och lärande i 

sin teori om utveckling genom samspel (Gruber, 2011). 

Johansson och Pramling Samuelsson (2009) beskriver hur miljön borde vara genomtänkt 

utifrån barnens behov; att barnens behov, vilja och önskningar är med i alla beslut om miljön. 

Till exempel bör en matta inte vara där bara för att det ser bra ut, utan mattan bör ha ett syfte.  

De hävdar även att det är viktigt för barns lärande att de får ta med leksaker och använda dem 

till något annat någon annanstans. Att vara med och bestämma är också något som Åberg 

(2005) lyfter fram som viktigt. Författaren tror att om barnen får vara delaktiga i beslut om 

var saker ska vara och vilka regler som ska finnas så blir verksamheten inte bara mer 

demokratisk utan kommer även fungera bättre. 

Teoretiska utgångspunkter 

Det finns olika sätt att beskriva synen på barn och hur barn lär. I det här avsnittet redogörs för 

några begrepp beträffande synen på barn och hur barnsynen som antas kan påverka vuxnas 

förhållningssätt.  

Johansson (2011) beskriver barnsyn så här: ”Med barnsyn menas hur vuxna uppfattar, 

bemöter och förhåller sig till barnen som personer. ” (s.58) Hon menar även att om man ser 

barn som personer betyder det att man ser dem som unika medmänniskor med sina egna 

tankar och känslor och med samma behov som alla andra personer. 

Enligt författaren finns det tre olika sorters barnsyn; barn som medmänniskor, vuxna vet 

bättre och barn är irrationella. ”Barn är medmänniskor” blir synligt genom att vuxna strävar 

efter att ge barn kontroll och stödjer barnets intentioner. Man skapar utrymme för barns 

inflytande. Pedagoger försöker se verksamheten ur barns perspektiv, försöker förstå hur 

barnen upplever världen och därför blir verksamheten anpassad efter barns intentioner, behov 

och intressen. I barnsynen ”vuxna vet bättre” blir utgångspunkten det som vuxna tycker är 

bäst för barnet. Barnets upplevelser/förståelse är inte lika viktigt som vuxnas mål, fast vuxnas 

mål bestäms utifrån barnets bästa. Intentionerna från pedagogerna är alltså bra. Vuxna 

bestämmer regler som är till för barnets eget skull, t.ex. att lära sig äta upp maten eller att tåla 

motgångar. Barn tvingas alltså anpassa sig efter vuxnas vilja för det är vuxna som har makt. 

Barn får möjligheter att tycka och välja men inom en begränsad ram så anpassningar efter 

deras behov är begränsade. ”Barn är irrationella” som barnsyn finns där vuxna ser barn som 

utan förmåga att skapa mening eller att planera. Pedagoger med sådan barnsyn arbetar därför 

för att begränsa barns görande på eget initiativ (Johansson, 2011). 

Dahlberg, Moss och Pence (2006) lyfter fram fyra olika sätt att se på barn. Det första är att se 

barnet som kunskaps- identitets- och kulturreproducent. Barnet börjar livet som ett tomt kärl 

som ska fyllas med kunskaper, och förväntas anpassa sig efter vedertagna sätt att vara. Om 
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man tänker på barn på detta sätt blir syftet med barndomen att förbereda barnet inför 

vuxenlivet, barnet är alltså en blivande människa. Det andra sättet är att se på barn är att barn 

är oskyldiga. Vuxna vill skydda barnet från allt obehagligt eller farligt. Då erbjuds en miljö på 

förskolan som är skyddande, kontinuerlig och trygg. Det tredje sättet är att det lilla barnet kan 

ses som naturligt. Egenskaper och förmågor hos barnet är biologiskt determinerade och 

kommer utvecklas naturligt med tid. Det finns universella mönster, alla barn i en viss ålder 

beter sig på ett visst sätt och borde kunna bemästra samma färdigheter. Därför skulle samma 

miljö gynna alla barn och leda till lärande för alla. Barnet som medkonstruktör av kunskap, 

identitet och kultur är det fjärde sättet att se på barn som författaren beskriver. Barnet ses som 

en fullvärdig människa som har egna intressen, och barndomen har ett värde i sig, inte enbart 

som en period av förberedelse. Barndomen är inte heller något universellt utan upplevs av alla 

på ett unikt sätt. Man tror att barnet föds med förmåga att lära sig, det är ett ”rikt” barn som 

aktivt deltar i samhället. Risken finns dock att barnet förlorar de här förmågorna om de inte 

stimuleras av vuxna, (Dahlberg, et al., 2013). 

Barnperspektiv är ett begrepp som beskriver en vuxens perspektiv på barns erfarenheter och 

förståelse. Det betyder att de vuxna försöker förstå vad det är som barnen gör men de tolkar 

barnens görande utifrån vad de tror barnen vill. Barns perspektiv betyder däremot sättet som 

barnen uppfattar omgivningen på. Vuxna med barns perspektiv skulle verkligen försöka förstå 

vad barnen har för intentioner när de handlar, sätta sig på barnens plats och se världen som de 

ser den (Pramling Samuelsson, et al., 2011). 

Metod 

Syftet med studien är att utifrån förskollärarnas upplevelser få fördjupad kunskap om hur 

förskolans fysiska inomhusmiljö kan användas som verktyg för att främja lärande. Studien har 

en kvalitativ ansats eftersom syftet är att leta efter mönster i förskollärares erfarenheter och 

inställningar snarare än att hitta orsak-verkansamband. 

Datainsamlingsmetod 

I en kvalitativ intervju får den intervjuade berätta om sina erfarenheter och upplevelser på ett 

sätt som liknar ett vardagligt samtal. Innehållet styrs emellertid av den som håller i 

intervjuerna genom att öppna frågor ställs (Dimenäs, 2007).  

När man ställer frågor som tillåter den andra att berätta kan man få tag i vad de har för 

erfarenheter och tankar. Enligt Johansson och Svedner (2010) kan kvalitativ intervju ge 

kunskap som är mycket användbar i verksamheten, om frågor ställs som lockar fram relevant 

information. I den här studien är det förskollärares upplevelser av sambandet mellan miljö och 

lärande som är viktigt. Därför är intervjuer ett bra sätt att samla in information, det ger 

nämligen deras perspektiv. Miljön är inte någonting som kan studeras objektivt utan krav på 

miljön förändras beroende på vilka barn som finns i gruppen och de behov som är specifika 

för just de barnen (Johansson, 2011). 
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Det finns kritik mot att utgå ifrån lärares egna berättelser som en vetenskaplig metod eftersom 

det bara är en persons erfarenheter och människor ofta ger en idealiserad bild av 

verksamheten när de berättar. Dessutom tolkas svaren även av den som gör intervjuerna. Å 

andra sidan kan det vara en fördel att veta hur förskollärare tänker och hur de vill att 

verksamheten ser ut, att alltså få tag i deras intentioner även om de inte alltid förverkligas 

(Löfdahl, et al., 2014). 

Intervjuerna var halvstrukturerade, det vill säga att en intervjuguide (Se bilaga 1) följdes så att 

alla samtal hade liknande innehåll, men följdfrågor ställdes till de intervjuade för att 

vidareutveckla deras berättelser. Följdfrågorna var olika i varje intervju eftersom de berodde 

på de intervjuades svar. Frågorna delades upp i fyra områden. Först var det frågor om hur de 

tolkade begreppen pedagogisk och fysisk miljö, och därefter hur de utformade inomhusmiljön 

på förskolan. Sedan kom delar om vilka möjligheter respektive begränsningar de upplevde 

med den fysiska miljön. Sist var det frågor om deras syn på barn och lärande.  

Abstrakta frågor, som till exempel ”hur tänker du kring…” undveks så mycket som möjligt. 

Snarare ställdes frågor som ”kan du ge exempel på…” eller ”beskriv en situation där…” för 

att det skulle bli lättare för de intervjuade att svara med konkreta exempel och berättelser 

(Johansson & Svedner, 2010). Författarna påpekar även att om den intervjuade ska svara så 

ärligt och omfattande som möjligt i en kvalitativ intervju är det viktigt att följdfrågorna 

anpassas efter de svar som ges. Frågorna ställdes därför inte alltid i samma ordning, eftersom 

en viss fråga ibland passade bättre som följdfråga. 

Analysmetod 

För att analysera resultaten användes tematisk analys som innebär att olika teman väljs ut och 

relevant information från intervjuerna skrivs under de olika rubrikerna. Detta är lämpligt för 

att studera och jämföra hur förskollärarna tänker kring olika teman (Löfdahl, et al., 2014). 

Temana valdes ut från det som informanterna tog upp som viktigt under intervjuerna och 

sedan ordnades de under huvud rubriker som kopplades till frågeställningarna. Resultatet av 

intervjuerna analyserades och jämfördes sedan med litteraturen under samma rubriker.  

Urval 

För att hålla sig till de tidsramar som fanns till förfogande för studien begränsades antalet 

informanter inledningsvis till sex stycken. Förskollärare valdes eftersom de har pedagogisk 

utbildning och huvudansvar för att ge barnen stimulans och förutsättningar för lärande (Lpfö 

98/10). Tre förskolor inom samma kommun valdes. På förskolor A och B arbetade de 

intervjuade med barn i 1-5 års ålder, på förskola C arbetade de på en småbarnsavdelning med 

1-3 åringar.  Alla de intervjuade var kvinnor mellan 25 och 45 år. De hade arbetat i förskolan 

mellan nio månader och tio år. Ingen av förskolorna i studien hade alternativ pedagogik som 

Montessori, Waldorf eller Regio Emilia. Kontakt togs via mejl direkt till alla förskollärare 

som var bekanta sedan tidigare. Sex intervjuer planerades, två vardera från tre olika förskolor, 

men från en av förskolorna var det bara en förskollärare som ställde upp. Därför blev det fem 

förskollärare som intervjuades.  
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Genomförande 

Informanterna bokade rum där intervjun kunde genomföras i lugn och ro. Detta gav ett lugnt 

klimat där både intervjuare och intervjuade kände sig avslappnade. Ett bra klimat hjälper till 

att skapa en förtroendefull relation som enligt Johansson och Svedner (2010) är viktigt om 

svaren ska vara så ärliga som möjligt och verkligen visa på intervjupersonens synsätt. 

Förskollärarna intervjuades var för sig så de skulle känna sig fria att säga vad de ville utan att 

påverkas av andra. Intervjun spelades in och transkriberades sedan efteråt. Tanken med att 

välja den här metoden var att det blir lättare att rikta uppmärksamheten mot det som 

informanten säger och få bättre flyt på intervjun än om svaren antecknas under tiden. När 

intervjun sedan transkriberas kan en djupare förståelse för förskollärarens tankar skapas 

eftersom svaren kan lyssnas på flera gånger. Uppmärksamheten kan även riktas mer mot 

informantens kroppsspråk och minspel när hela intervjun spelas in (Löfdahl, et al., 2014). 

Anteckningar gjordes ändå ifall inspelningen inte skulle fungera. 

Tillförlitlighet 

Förskollärare på tre olika förskolor valdes för intervju eftersom det är troligt att en viss kultur 

kan finnas inom en förskola. Dessutom kan erfarenheter vara begränsade om alla som 

intervjuas arbetar tillsammans och har samma inställning till den fysiska miljön. Att intervjua 

pedagoger från olika förskolor ger därför en mer övergripande bild och ökas tillförlitlighet. 

Studien tar inte upp alternativa pedagogiska former som Montessori, Waldorf och Regio 

Emilia förskolor, utan utgår från förskollärares erfarenheter på kommunala förskolor som inte 

utgår ifrån någon alternativ pedagogik. Förskolorna var ändå olika; där förskola B var en 

nyöppnad förskola medan de andra var väletablerade verksamheter. Detta kan spela en roll i 

den fysiska miljön och hur den är utformad och hur förskollärare upplever den. Tillförlitlighet 

kunde ha ökats med större variation med det var inte möjligt att täcka olika pedagogiska 

former inom studiens tidsram. 

För att göra studien mer tillförlitligt kunde den fysiska inomhusmiljön i förskolan också ha 

observerats för att göra en jämförelse mellan förskollärares intentioner och hur de tillämpar 

dem i praktiken. Inom ramen för studien fanns emellertid inte möjlighet att göra både 

intervjuer och observationer. En provintervju hade också kunnat vara ett bra sätt att kolla om 

frågorna var i en logisk ordning, hur frågorna upplevdes av informanterna och om det 

behövdes några fler för att få fram tillräckligt mycket information för att besvara 

frågeställningarna. 

Etiska aspekter 

Det finns vissa etiska principer som man måste förhålla sig till när en studie genomförs. De är 

enligt Löfdahl m.fl. (2014); information och samtycke, val av metod samt publicering och 

förvaring av insamlat material. Information och samtycke innebär att informanterna 

informeras innan intervjuerna om studiens syfte, att deltagande är frivilligt och att 

intervjuerna kan avbrytas av de själva när som helst, och att deras samtycke behövs innan 

intervjun börjar. Metoden som används för att samla in data ska inte kränka någon eller göra 

att någon känner sig utsatt. Informanterna ska informeras ifall data ska publiceras, namn ska 

bytas ut så att de inte kan identifieras och ingen data ska sparas efter studien är färdig. 
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Innan intervjun genomfördes behövdes därför förskollärarnas samtycke till att delta i studien 

och att intervjuerna spelades in. De informerades innan intervjuerna påbörjades att det var helt 

frivilligt och de därför hade rätt att avbryta om de vill det när som helst under intervjuernas 

gång. De fick information om vad syftet med intervjun var och vad som förväntades av dem 

som deltagare, att de svarade på frågorna så långt de ville. De informerades också om att all 

information kommer att vara helt anonymiserad, inga namn eller data om förskolan kommer 

att användas. De namn som används i resultaten är fingerade för att göra det lättare att förstå 

vem sa vad. All den här informationen fick de skriftligt (se bilaga 2). 

Metoddiskussion 

I och med studiens syfte, att samla kunskaper om inomhusmiljöns betydelse för lärande 

utifrån förskollärares erfarenheter var kvalitativ intervju en lämplig insamlingsmetod. Deras 

åsikter kom fram i berättelserna om hur de använde sig av den fysiska inomhusmiljön. Ett 

annat sätt att få veta hur förskollärare arbetar med förskolans fysiska miljö skulle vara att 

observera deras arbete i barngruppen. Då skulle förskollärarens görande analyseras snarare än 

deras intentioner och tankar och därför var det inte ett lika passande insamlingssätt för den här 

studien.  

Att det blev bara fem intervjuer på tre olika förskolor kan upplevas som ett begränsat urval. 

Svaren innehöll emellertid mycket information om förskollärares olika erfarenheter och till 

och med de som arbetade på samma förskola hade varierande åsikter och berättade om olika 

erfarenheter. De skilda svaren kan bero delvis på att följdfrågorna inte var samma i varje 

intervju, snarare användes de för att få mer utvecklade berättelser när någonting som var 

relevant för studiens syfte beskrevs. Därför blev vissa svar mer utvecklade än andra. 

Hur länge de intervjuade hade arbetat kan ha påverkat synen på barn och hur de upplevde 

förskolans fysiska inomhusmiljö. De som hade arbetat i bara nio månader har dessutom gått 

en annan förskollärarutbildning än de som utbildade sig för tio år sedan. Det kan även påverka 

deras erfarenheter att de läst olika litteratur.   

Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet under olika teman som framkommit utifrån 

frågeställningar. Namnen på förskollärarna är fingerade. Sara och Agnes arbetar på förskolan 

A, Anna och Lena på förskola B och Elin arbetar på förskola C. 

Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för lärande 

Alla förskollärare var eniga om att den fysiska miljön har en stor påverkan på barnens lärande 

eftersom miljön innefattar allt som barnen har tillgång till och utrymmet som de befinner sig i. 

Agnes beskriver på detta sätt 

och att de har en fysisk miljö som gör att de vill utveckla eller vill prova på och vill 

experimentera. Finns det nästan ingenting i rummet, men då är det svårt. (Agnes) 



12 

 

Den fysiska miljön innebär utrymmet och materialen som erbjuds enligt alla förskollärare. De 

tyckte att leksaker och material borde locka barnen till lek och lärande så att miljön blir 

pedagogisk. Möblering togs också upp som en del av den fysiska miljön som kan förändras 

för att främja lärande medan lokalerna å andra sidan tycks vara något som är förutbestämt. De 

menade att de har möjlighet att möblera om och flytta leksaker om de upplever att det inte 

fungerar för barnen som det är. Om till exempel leksakerna flyttas hela tiden eller aldrig leks 

med kan de ställa dem på en annan plats. Det finns emellertid ingen möjlighet att göra om 

lokalerna, utan de kan endast försöka anpassa de ofta trånga rummen så mycket som möjligt.  

Anna sa om sambandet mellan den pedagogiska och fysiska miljön att ”så fort vi har kopplat 

på våra pedagogiska glasögon, kan jag förklara det som, då blir det en pedagogisk miljö”. 

Hon menade att den fysiska miljön i sig inte leder till lärande utan det krävs förskollärare som 

ser möjligheter att använda den för lärande. För att en miljö ska vara pedagogisk menar 

förskollärarna att den ska stimulera lärande. Miljön behöver locka barn till aktiviteter, så den 

måste se inbjudande ut men även innehålla material som kan utmana barn att utveckla sin 

förståelse och lära sig nya saker. Att det finns ett syfte bakom utformningen av miljön är 

också viktigt enligt förskollärarna, att de tänker på och diskuterar varför de vill ha miljön på 

ett visst sätt. 

En annan viktig egenskap hos en pedagogisk miljö som kom fram var att den måste vara 

anpassad efter den aktuella barngruppen. Den ska omformas efter de intressen och behov som 

finns i barngruppen, och ska ändras när intressen och behov förändras. I en pedagogisk miljö 

ska även leksakerna vara tillgängliga så barnen kan vara självständiga och nå vad de vill ha 

utan att behöva be om hjälp.  

En pedagogisk miljö som en mötesplats var något som också lyfts fram som viktigt av Lena. 

När de skapar miljöer i förskolan strävar de efter att ge barn möjligheter att möta andra barn 

och pedagoger. Barnen lär sig mycket genom interaktioner med andra. En av förskollärarna, 

Elin, tyckte dock att det viktigaste med en pedagogisk miljö är att barnen ska kunna hålla sig 

sysselsatta. Hon menade även att barnen behöver möjligheter att vidareutveckla lekar, så att 

de inte bara upprepar samma lekar varje dag. Detta för att de ska utveckla nya förmågor och 

få nya kunskaper. 

Den fysiska miljön var enligt alla förskollärarna någonting som diskuteras väldigt mycket 

inom arbetslaget på förskolan. De diskuterar både det praktiska, som möblering och val av 

material, tanken bakom varför miljön ser ut som den gör, samt vilka aktuella behov 

barngruppen har. Ständiga samtal om miljön och hur den kan användas för att främja lärande 

är något som ansågs vara mycket viktigt eftersom de behov som finns i barngruppen är väldigt 

föränderliga. Miljön behöver anpassas efter de föränderliga behoven och intressena för att 

barnen ska ha så goda förutsättningar som möjligt för lärande. 

Situationer där den fysiska inomhusmiljön påverkar lärande 

Några av förskollärarna berättade att de försöker begränsa urvalet av leksaker och material på 

olika sätt. En anledning som Anna gav att begränsa mängden leksaker som barnen har att 

välja mellan var att de upplever att barnen bara tömmer ut allt snarare än leker med det om det 

finns för mycket framme. Begränsad mängd leksaker motiveras också av att de inte har allt 



13 

 

framme eftersom barnen får nya idéer när leksakerna byts ut ofta. Elin berättar att de ibland 

tar bort en sorts leksaker. På hennes förskola har de tagit bort alla bilar och dockor med 

anledning av att de vill bjuda på erfarenheter som barnen inte får hemma, och de tycker att 

alla hade just bilar och/eller dockor hemma. De upplever även att samma barn alltid lekte med 

de leksakerna och alltid leker samma lekar. Troligtvis leker samma barn med bilar/dockor 

hemma också. Hon tyckte att det var viktigt att erbjuda material som olika skogsmaterial som 

inte alla har hemma. 

Förskollärarna upplevde några olika problem med lokalerna som att de var för trånga, men 

Lena upplevde även att den öppna hallen som lockade till att springa runt inte var bra.  

Ja, jag tänker att det lätt blir spring. De lär sig säkert ändå om de leker och gör något medan 

de springer men att det inte blir lugn och ro för barnen att lära sig. Vissa miljöer, särskilt 

hallen, den är väldigt erbjudande till spring, och det kanske kan förhindra (lärande). (Lena) 

Sara berättar om hur de ibland måste flytta barnens lek till mer lämpliga ställen. Hon 

beskriver svårigheter med att hitta en balans mellan behoven hos några barn som leker bra och 

hela gruppens behov, att det är viktigt att kunna omforma miljön för att i bästa mån gynna alla 

barn. Hon säger 

...när man märker att den här leken, nu har det kommit igång en lek här som kanske inte är 

på det bästa stället. Man måste flytta den så att den kan bli liksom ännu bättre och så det 

kan bli bra för de andra. Sara 

Ett exempel som Sara gav som anledning till att flytta en lek är om det blir mycket ljud när 

barnen leker i hallen så de andra barnen blir störda. Hon sa att då ska de flytta leken till ett 

rum där den kan fortsätta samtidigt som det blir lugnare för andra barn.  

Ljudnivån inne upplevdes av Lena som ett stort hinder för barnens lärande, delvis för att 

pedagogerna blir stressade av det men också för barnens skull, att de blir både stressade och 

riskerar hörselskador om ljudnivån är för hög. De försöker emellertid lösa problemet genom 

att dela på barngruppen så mycket som möjligt. Hon tyckte även att fler små rum skulle bidra 

väldigt mycket till att skapa lugn och ro inne.   

Reglerna som förskollärarna beskrev hade vissa likheter, som att barnen inte ska springa inne 

och att de ska leka lugna lekar när andra sover. Det finns dock lite skillnad i attityder till 

flyttning av material och möbler på förskolan. Alla tyckte att det är helt okej att flytta saker 

inom ett rum om det är en del av leken, men några vill helst att leksakerna inte ska flyttas till 

andra rum. Andra menade att det går bra så länge barnen har ett tydligt syfte med att flytta 

saker. 

Inomhusmiljöns utformning i relation till lärande 

Förskollärarna uttryckte att det är viktigt att samarbeta med andra avdelningar på förskolan då 

det gynnar barns lärande. De menade att genom att samarbeta och dela utrymme och material 

får barnen tillgång till ett större utbud av material, leksaker och miljöer. Barnen kan därför 

utvecklas mer då de får fler möjligheter att utforska och uppleva olika miljöer. De menade 

även att det blir lättare att skapa lugn och ro när gruppen kan delas. 
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När det gäller en välkommande miljö på förskolan tänkte de flesta förskollärare på den sociala 

aspekten exempelvis att man går fram och hälsar när barnen kommer på morgonen och att 

försöka skapa lugn och ro i hallen när barnen kommer in. Elin tyckte att det är viktigt att det 

finns aktiviteter för barnen att göra så fort de kommer in från hallen så de lätt kan bli 

sysselsatta. På både förskolorna A och C berättade de att de har ett akvarium som barnen ofta 

stannar och tittar på när de kommer in. Det skapar en lugn mötesplats. Sara beskrev det som; 

Så det kan skapa, en del (barn) lite ledsna kanske. Det är en bra forum för det skapar både 

lugn och de flesta är intresserad av djur…man känner att man blir lite mer avslappnad och 

lugn. (Sara) 

Hon fortsatte sedan förklara att de försöker att inte ha för mycket på väggarna eftersom det 

kan bli för mycket intryck som kan skapa oro. Att ha bilder på barnen, och hyllor som barnen 

kan nå själv var emellertid saker som förskollärarna tyckte var viktigt för att få barnen att 

känna sig välkomna.  

Tillgång till leksaker och material var något som alla de fem förskollärarna var överens om 

var viktigt för barnen. Alla nämnde dock att de inte kan ha allt tillgängligt eftersom det är 

farligt för de yngre barnen att kunna nå till exempel små legobitar eller saxar. På förskola B 

berättade de att de har alla leksaker som främjar finmotorik framme så att barnen kan nå 

själva med undantag av leksaker med små bitar och målarfärg. De trodde emellertid att det 

beror på att de bara har yngre barn och att när de flyttar upp till storbarnsavdelningen kommer 

de att ha tillgång till mycket mer.  

Förskollärarna var inte överens om det är bra för barnen att behöva be om hjälp för att ta fram 

leksakerna. En atmosfär där barnen känner att de får be om hjälp när de inte når saker är 

viktigt enligt Sara, medan Elin menar att miljön ska vara organiserad så att barnen inte 

behöver fråga efter grejer. Elin berättade hur de hade flyttat målarfärg så barnen kunde nå 

själva.  

Så att är de sugna på att måla så är det bara att gå fram och ta pappret och målarfärg. Vi har 

de i en vagn, en jättebra vagn. Så vi försöker, det är det som vi alltid har tänkt, att barnen 

ska inte behöva fråga, de ska kunna ta själv. Och så att de blir mer självständiga också. 

(Elin)  

Hon berättar att i början var det kaotiskt eftersom barnen inte var vana vid att kunna 

ta fram själva, eller att städa efteråt. Det gällde bara att kämpa ett tag och sedan blev 

barnen vana. Nu tycker hon att det svåraste är att själv komma ihåg att barnen ska 

städa och inte göra det åt dem.   

Barnsyn i den fysiska inomhusmiljön 

Förskollärarna gav exempel i sina berättelser på tillfällen då barnen fick både direkt och 

indirekt inflytande. Ändringar kan göras efter barnens intresse och behov och då är de 

delaktiga i miljöns utformning på ett indirekt sätt. Ett exempel på indirekt inflytande på 

miljön var att på förskola C där de märkte att barnen flyttade bort grejer från hemvrån hela 

tiden, så bytte de plats på hemvrån och sen flyttades inte saker runt lika mycket. De försöker 

förstå vad barnen har för intentioner genom att observera och tolka barnens agerande. På 
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förskolan B (1-3 åringar) berättade Anna att de nyss hade frågat barnen var de ville att 

dockorna skulle vara. Det var de inte vana vid att göra eftersom barnen var så unga. Barnen 

hade föreslagit ett ställe som hon själv inte skulle ha tänkt på, men de flyttade dockorna dit 

ändå för att det fungerade för barnen. De flesta berättade att de ibland frågade barnen när de 

skulle flytta saker eller möblera om för att direkt få veta vad barnen hade för tankar och 

önskningar. Det vanligaste i förskolorna var emellertid att förskollärarna försökte lyssna på 

önskningar som barnen själva kom med, och var observanta på vad de kunde göra för att 

förstå vad barnen ville. De försökte även se vad som fungerade och inte fungerade så att de 

kunde göra ändringar som gjorde miljön bättre anpassad efter barnens behov. Det upplevdes 

också som svårt att ta hänsyn till så många barns behov samtidigt. På förskola A berättade 

Agnes att barnen hade kommit fram till de regler som fanns själva och de upplevde att det var 

lättare att få barnen att följa reglerna på grund av detta.  

Analys 

Resultatet problematiseras här och jämförs med tidigare studier och litteratur under samma 

rubriker som i resultat delen. Barnsynen som framkommer i resultatet analyseras också. 

Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för lärande 

Det var tydligt från förskollärarnas beskrivningar av den fysiska och pedagogiska miljön i 

förskolan att alla tänkte på ett liknade sätt. Det vill säga att en pedagogisk miljö ger barnen 

möjligheter och lockar barnen till lärande genom lek och utforskande. En fysisk miljö innebär 

allt som finns; utrymme, leksaker, material, möblering. Den fysiska miljön blir pedagogisk 

när den används för att främja lärande, och där möten mellan människor görs viktigt. Denna 

syn stämmer överens med Björklids (2005) definition av en pedagogisk miljö som både fysisk 

och social. 

Till skillnad mot vad som sägs i Björklid (2005) svarade alla förskollärare att den fysiska 

miljön är någonting som diskuteras mycket inom arbetslaget och vid planeringen av 

aktiviteterna. Skillnaden kan bero på att Björklids studie publicerades för tio år sedan, och att 

alla förskollärare i den här studien har gått förskollärarutbildning för tio år sedan eller senare. 

Kanske är miljöns betydelse på väg att förändras. I intervjuerna kom det även tydligt fram att 

diskussionerna om hur den fysiska miljön skulle anpassas inriktade sig mot barnens behov. 

Detta stämde alltså överens med vad De Jong (1995) och Åberg (2005) hävdade om att det är 

viktigt att ha barncentrerade diskussioner om förskolans miljö. Förskollärarna önskade 

emellertid att de hade mer tid att diskutera den fysiska inomhusmiljön och detta tyder på att 

de vill utveckla den vidare.  

En anledning till att det är viktigt att inomhusmiljön diskuteras är att förskollärarna har olika 

syn på vad barnen behöver. Om huvudsyftet med miljön är att den ska vara en mötesplats, 

som Lena tyckte, kommer den att utformas på ett annat sätt än om det viktigaste är att barnen 

håller sig sysselsatta som Elin tyckte. 



16 

 

Situationer där den fysiska inomhusmiljön påverkar lärande 

Lokalerna upplevdes som problematiska på flera sätt av förskollärarna. Trånga lokaler 

begränsar lärandet eftersom barnen inte får plats att leka i fred. Att höga ljudnivåer orsaker 

stress hos både vuxna och barn togs upp av några under intervjuerna. Något som å andra sidan 

överensstämmer med De Jongs (1995) teori att barnen får många tillfällen att träna upp 

hänsynstagandeförmågan på grund av trånga lokaler och kommer fram i förskollärares 

berättelser; barnen måste leka lugna lekar när andra sover och en lek behöver flyttas om den 

stör andra i närheten. Andra förskollärare upplevde att öppna lokaler ledde till ökade 

ljudnivåer eftersom de lockade barnen att springa. Tydligen är De Jongs forskning fortfarande 

relevant eftersom förskola A var nybyggd och förskollärare tyckte ändå att utrymmet hindrade 

barnens lärande genom att det inte fanns tillräckligt många rum och de som fanns inte skapade 

lugn och ro i barngruppen.  

Observationer av hur barnen använder sig av miljön på förskolan och eventuella anpassningar 

efter behov, som förskollärare beskriver, stämmer överens med Johansson och Pramling 

Samuelsson (2009) som hävdar att det är viktigt att miljön är genomtänkt utifrån barnens 

behov. Förskollärare såg många möjligheter med hur de kunde utforma förskolans fysiska 

inomhusmiljö när de tänkte på hur den fungerade för barngruppen.  

Inomhusmiljöns utformning i relation till lärande 

De Jong (1995) såväl som de intervjuade förskollärarna tyckte att samarbete med andra 

avdelningar var bra för barnen, för att de fick möjligheter att både samarbeta med andra barn 

och utforska andra miljöer. Båda de delarna, socialt samspel och sampel med miljön nämns 

även av Dahlberg m.fl. (2013) som viktiga i en pedagogisk miljö och därmed viktiga för att 

främja lärande. 

Förskollärarna hade svårt att beskriva hur de gjorde den fysiska miljön välkommande utan de 

tänkte på och diskuterade mest de sociala aspekterna som att hälsa barnen och skapa lugn och 

ro i hallen. Trots att det inte var något som de hade reflekterat över mycket kunde de 

exempelvis beskriva att de satte upp bilder av barnen och hade ett akvarium som visar att den 

fysiska miljön utformas så att barnen ska må bra även om förskollärarna inte diskuterar hur de 

gjort den välkomnande. Om förskollärarna reflekterade över en välkomnande miljö kunde den 

främja lärande mycket mer eftersom att känna sig välkommen påverkar barnens 

välbefinnande och därför deras möjligheter till lärande enligt Fagerli m.fl. (2001). 

Barnsyn i den fysiska inomhusmiljön 

Några av förskollärarna beskrev olika sätt att begränsa barnens urval av leksaker på förskolan. 

Trots att alla förklarade att de tänkte utifrån barnens bästa kan det ses som ett sätt att 

kontrollera barnens lek för att skapa den miljö och stämning som vuxna tycker är bäst 

(Eriksson Bergström, 2013, De Jong, 1995). När förskollärare bestämmer att barnen inte får 

ha tillgång till leksaker som de leker med hemma, som bilar och dockor, eller då de begränsar 

mängden leksaker så att det inte blir för stökigt, visar de tydliga exemplen på ”vuxna vet bäst” 

synen på barn (Johansson, 2011). Det är motsatsen till det som Dahlberg m.fl. (2006) 

beskriver i sin berättelse där en förskola hade många könsladdade leksaker för att det var de 

som barnen var intresserade av.  
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Att alla förskollärare hade en önskan att allt borde vara lättillgängligt för barnen visar att de 

ser barn som medmänniskor som Johansson (2011) beskrev. Förskollärarna ser att barnen ha 

egna viljor och intentioner och tycker att de borde kunna få handla enligt dem. Alla sa 

emellertid att de i verkligheten måste begränsa tillgängligheten eftersom det är farligt för de 

minsta barnen att få tag i till exempel en sax eller små legobitar som kan stoppas i munnen. 

Det kan liknas vid Johanssons syn, vuxna vet bäst och Dahlbergs m.fl. (2013) syn att barn är 

oskyldiga och måste skyddas från allt farligt. Att förvara saker där barnen inte själva kan nå 

dem görs med barnets bästa i tankarna, men skickar tydliga signaler att barnen inte anses klara 

av de sakerna. Denna syn är ännu tydligare i berättelsen om att på en förskola begränsades 

antalet leksaker för att de upplevde att barnen bara tömde ut allt.    

Beskrivningen av målarrummet där barnen fick ta fram och städa allt själv är ett tydligt 

exempel på när förskollärare skapar en miljö utifrån en syn på barn som medmänniskor 

(Johansson, 2011). Dahlberg m.fl. (2013) redogör för ett annat sätt att se barn som stämmer 

överens med detta sätt att ordna omgivningen, att barnet är en medkonstruktör av kunskap. 

Genom att lita på barnen och låta dem ta saker själv visar förskollärarna att de tror att barnen 

kan. Det är också ett sätt att visa respekt för barn som människor, att de inte alltid behöver be 

om lov innan de gör någonting.  

Det finns drag av många olika sätt att se på barnen i berättelserna om barnens delaktighet. Att 

förskollärare endast frågade de äldre barnen om vad de hade för tankar om miljön kan ses som 

att de ser de yngre barnen som irrationella (Johansson, 2011). Å andra sidan berättade 

förskollärare om att de försökte förstå de yngre barnens intentioner genom att observera. Det 

visar att de vill handla utifrån barnens intentioner, men eftersom de inte frågar barnen direkt 

så blir det en tolkning av vad barnen gör.   

Som Johansson och Pramling Samuelsson (2009) hävdar är det viktigt för barns lärande att de 

får ta ut/fram leksaker och använda dem till något annat någon annanstans. Det fanns en 

förståelse bland förskollärare att barnen behöver kunna få flytta leksaker och möbler. Vad 

som accepterades hade emellertid begränsningar, till exempel att grejerna måste vara kvar i ett 

visst rum eller att föremål används till något som pedagogerna tycker är meningsfullt. 

Förskollärarna hade emellertid en önskan att möblera om och flytta material utifrån barnens 

behov. De bytte plats på saker när de observerade att det inte fungerade som de ville. Till viss 

del visar de därför att de ser barnen som kompetenta människor med egna intentioner. Att 

förskollärare lätt måste kunna förstå barnens intentioner för att barnens agerande ska tillåtas 

visar emellertid till viss del synen att barn är irrationella (Johansson, 2011).  

Att de får vara med och bestämma både om regler och var saker ska förvaras, och även 

bestämma själva när de vill måla är exempel som förskollärarna gav på barnens delaktighet 

vad gäller den fysiska miljön. Förskollärarnas upplevelse av att verksamheten fungerar bättre 

när barnen får vara med och bestämma har stöd även i litteraturen (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). Att regler ibland används för att begränsa och kontrollera barnens görande som både 

Eriksson Bergström (2013) och De Jong (1995) hävdar är vanligt, men barnens bästa var ändå 

alltid syftet. Sådana regler kan vara att de inte får springa eller att de måste vara tysta samt att 

saker inte får flyttas omkring.   
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Det finns många drag av de barnsynen som Dahlberg m.fl. (2006) beskriver; barn som 

oskyldiga och barn som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur i förskollärarnas 

berättelser. Även synen att barnen utvecklas naturligt återspeglas när förskollärarna beskriver 

att de äldre barnen får automatiskt mer inflytande och tillgång till fler leksaker än de yngre. 

Det kom inte fram i studien att någon av förskollärare såg barnen som kunskaps- identitets- 

och kulturreproducent.  

Alla Johanssons (2011) beskrivningar av barnsyn kom fram i studien till viss del. Barn som 

medmänniskor var den tydligaste barnsynen när förskollärarna beskrev sina intentioner, de 

hade en önskan att barnen skulle ha tillgång till allt och de ville omforma inomhusmiljön 

enligt barnens behov. När det gäller förskollärarnas berättelser om hur de agerar blir 

emellertid synsättet att vuxna vet bäst mer tydligt. De begränsar nämligen urvalet av leksaker 

och bestämmer själva om barnen har tillräckliga skäl för att få flytta omkring leksakerna. När 

förskollärarna bestämmer att barnen inte har goda skäl att flytta saker visar de barnsynen barn 

är irrationella. De ser inte vid de tillfällena att barnen har egna intentioner med sina 

handlingar.  

Diskussion 

Förskollärarna som intervjuades tycker att den fysiska miljön är en viktig del av den 

pedagogiska verksamheten på förskolan. De ser den som ett verktyg som används för att 

främja lärande genom att skapa lockande och tillgängliga miljöer som anpassas efter barnens 

behov. Den fysiska miljön i förskolan är någonting som förskollärarna diskuterar och 

reflekterar mycket över när de planerar och utvärderar verksamheten. Detta eftersom 

barngruppen hela tiden förändras så det går inte att utforma miljön på ett sätt som fungerar 

alltjämt. Barnens behov förändras ständigt och därför måste miljön också anpassas 

kontinuerligt för att uppnå läroplanens mål. Detta får stöd i litteraturen som exempelvis i De 

Jong (1995) och Dolk (2013). Trots att Åberg (2005) tycker att det är lätt att skylla på 

barngruppen när verksamheten inte fungerar, tycker inga av förskollärarna som deltog i 

studien att det var barnen som var problemet. De känner att de inte kan anpassa den fysiska 

inomhusmiljön efter barnens behov så mycket som de önskar eftersom det är tidskrävande när 

de har stora barngrupper och därför många olika behov att anpassa miljön efter. Det som 

fungerar en dag kan bli helt fel nästa dag.  

Förskollärarnas önskemål är att kunna anpassa miljön efter alla barns behov så att alla får 

stora möjligheter att uppleva och utforska nya aktiviteter samt att utveckla de intressen och 

kunskaper som redan finns. De känner sig emellertid begränsade av de utrymmen som finns 

och av storleken på barngrupperna. Om de hade färre barn skulle det vara lättare att se till 

allas behov och om de hade större lokaler med fler små rum skulle de kunna erbjuda fler 

miljöer och aktiviteter. På dessa sätt skulle barnens lärande främjas mer än vad som är möjligt 

idag. Förskollärarna känner dock inte att de här begränsningarna betyder att de inte kan 

anpassa miljön för att gynna alla barn, snarare tycker de att det bara gör arbetet lite svårare. 

De Jongs (1995) påstående att det krävs mer än bara duktiga pedagoger, även genomtänkta 

lokaler behövs, står i motsats till hur förskollärarna upplever sitt arbete. Det är säkert viktigast 
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att förskollärarna upplever själva att de kan anpassa miljön på ett sätt som främjar barns 

lärande. Då blir de motiverade att göra det bästa som är möjligt med förutsättningarna som 

finns. De Jong själv tar upp att det alltid finns möjligheter att anpassa miljön även om han 

tycker att välplanerade lokaler också krävs. 

Alla förskollärare i studien begränsar tillgång till leksaker och material i varierande grad, fast 

de hade velat ha allt tillgängligt. När det gäller att lita på barnen att ta fram och städa själva 

handlar mycket om att förskollärarna måste våga testa. Det blir säkert kaotiskt i början innan 

alla har blivit vana vid det, men berättelsen om målarrummet visar att om det nya systemet 

följs en längre tid kommer alla förbi de första svårigheterna, som att barnen inte förstår att de 

får ta själva eller inte vet hur de ska tvätta penslarna.  

I förskollärarnas berättelser finns det tydliga drag av alla synsätten på barn som Johansson 

(2011) beskriver, men mest kommer det fram att förskollärare ser barn som kompetenta 

medmänniskor. Det finns dock tillfällen där barnens frihet begränsas på grund av att 

förskollärarna bestämmer att det är för barnets bästa. Exempel på detta är att små leksaker 

förvaras där små barn inte kan nå dem så de inte stoppar sakerna i munnen. Att vara 

förskollärare är inte enkelt, balans måste hittas mellan att agera utifrån vad barnen vill och att 

skydda barnet från fara. Det är förskollärarens ansvar att bestämma vad de tycker är för 

barnets bästa. De behöver hitta ett sätt att göra det så att barnen ändå känner att deras 

önskningar och behov är viktiga.  

Att begränsa leksaksurvalet kan ses antingen som ett hinder eller som en möjlighet till 

lärande. Förskolläraren motiverade att de hade tagit bort dockor och bilar med att det gav 

barnen möjlighet att leka med andra leksaker som de inte annars skulle leka med. Det kan å 

andra sidan ses som att de inte utgår ifrån barnens intresse när det är just dockor och bilar som 

barnen vill leka med. Det kan även tolkas som ett sätt att kontrollera barnen som exempelvis 

Eriksson Bergström (2013) hävdar är vanligt i förskolan. Jag tror emellertid att om 

förskollärare använder sig av de kunskaper de har om barnen kan de använda tillgång till 

leksaker som ett sätt att främja lärande. De kan nämligen erbjuda nya erfarenheter och 

utveckla barnens intresse genom att ta fram material som är nytt och lockar barnen till lek.  

Om barn behöver be om lov att göra saker, eller för att få ned grejer som förvaras där de inte 

når, ligger det nära till hands att tro att det skulle vara ett hinder för vissa barns lärande. Barn 

som inte är så bra på att ta plats kanske inte vågar be förskollärare om saker, särskilt om de 

vuxna verkar upptagna med annat. Då skulle det leda till en begränsning av vilka möjligheter 

det finns för de barnen i förskolan eftersom de endast skulle få tillgång till de leksaker som 

förvaras på en låg nivå.  

Kunskaperna som kom fram i den här undersökningen kan användas av pedagoger som 

inspiration, stöd och utmaning för arbetet i förskolan. Detta kan vara till hjälp för 

pedagogerna när de vill skapa fysiska inomhusmiljöer som främjar barns lärande och 

utveckling. Kunskaperna om förskollärares upplevelser och erfarenheter kan även bli 

användbar för kommuner och företag som ska bygga nya eller renovera gamla förskolor. Det 

är klokt att ta del av vad förskollärare tycker behövs för att möjligtvis kunna uppfylla 

styrdokumentens krav.  
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Undersökningen kan även leda fram till vidare forskning inom området. Jag tycker att en 

intressant uppföljning skulle vara en jämförelse mellan pedagogernas intentioner och hur den 

fysiska miljön utformas och används i verkligheten.   
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Bilaga 1 

Intervjuguiden 

 

Generellt 

 Vad innebär begreppet pedagogisk miljö för dig? 

 Beskriv vad du tänker på när du höra orden den fysiska miljön inomhus? 

 Diskuterar ni tillsammans i arbetslaget hur inomhus miljön kan användas? Vad har ni 

för syfte med miljön?  

 Vilka leksaker/material finns tillgängliga för barnen? Hur tänker ni kring det? 

 

Möjligheter 

 Vilken betydelse anser du att den fysiska miljön kan ha för barns lärande? 

 Beskriv hur du tror att den fysiska miljön på din avdelning främjas barnens lärande. 

 Berätta om hur du tar hänsyn till den fysiska miljön när du planerar och utvärderar 

aktiviteter. 

 Hur skapar ni en välkomnande miljö som ger ett bra först intryck på förskolan? Hur 

tycker du att detta kan främjas barns lärande? 

 

Hinder 

 Beskriv en inomhus aktivitet som du har genomfört med barnen på förskolan.  

 Vilka situationer finns det där barns lärande kan förhindras av den fysiska miljön? 

 Vilka förändringar skulle du vilja göra i miljön om det inte fanns några begränsningar?  

 

Barnsyn 

 Berätta om några regler som ni har på förskolan.  

 Vilken roll anser du att du som förskollärare har i barns lärande? 

 På vilket sätt får barn vara med och bestämma om sin fysiska miljö? 

 Hur reagerar du när barnen flyttar leksaker eller möbler omkring? 

  



 

Bilaga 2 

Intervjubrevet 

 

Hej! 

 

Jag läser sista terminen på förskollärarprogrammet och nu ska jag skriva mitt examensarbete. 

Arbetet kommer handla om hur förskollärare ser på den fysiska miljön på förskolan i relation 

till barns lärande och barnsyn. Jag kommer intervjua förskollärare på olika förskolor för att 

samla in variation i erfarenheter. 

Jag ska vara mycket tacksam om du kan vara med och deltar i intervjuerna som är en viktig 

del av mitt examensarbete. Intervjun beräknas ta 20 minuter.  

Deltagande är frivilligt och konfidentiellt. Du får avsluta intervjun när som helst, och inga 

namn eller andra personliga information kommer publiceras. Så varken förskolans eller 

personalens identitet kan avslöjas.  

Intervjun kommer spelas in och transkriberas så att dina svar kan tolkas så rättvist som 

möjligt. Inspelningar och transkribering kommer inte höra/läsas av någon annan och ska 

raderas efter studiens avslutning. 

Intervju frågorna bifogas för att ge dig möjlighet att fundera över dem i förväg.  

Om du har funderingar eller frågor hör av dig gärna. 

 

Mvh 

Clare Buckland 

[Kontaktuppgifter har tagits bort] 

 


