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Abstrakt  
 

Syftet med studien har varit att undersöka fyra förskollärares uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön 

på de förskolor där de arbetar. Våra forskningsfrågor har utgått ifrån följande tre områden: den fysiska 

inomhusmiljöns utformning och innehåll. Även barns delaktighet, inflytande och materialets tillgänglighet. 

Slutligen vilka möjligheter och begränsningar som finns i den fysiska inomhusmiljön. Forskningsfrågorna 

besvarades genom kvalitativa intervjuer. Vi har även använt oss av egna bilddokumentationer för att lättare 

kunna analysera resultatet. Resultatet  har visat att de intervjuade förskollärarna har liknande uppfattningar 

om den fysiska inomhusmiljön.  

Samtliga intervjuade förskollärare anser att inomhusmiljön är en viktig del i barnens vardag på förskolan, 

bland annat att det är viktigt att utgå ifrån barnen intressen, samt att göra kontinuerliga förändringar i 

miljön. Ekonomin är en stor begränsning enligt samtliga förskollärare. Vi drar slutsatsen att miljön ska vara 

flexibel, innehållsrik, utmanande och trygg för barnen. Studiens förskollärare strävar ständigt efter att 

anpassa den fysiska inomhusmiljön efter barnen och deras behov och intressen.  

 

  

 

 

 

Nyckelord: fysisk miljö, pedagogisk miljö, förskolemiljö.  
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1. Inledning 
 

Vårt forskningsintresse är förskolans fysiska inomhusmiljö. Vi anser att miljön är en viktig del av 

förskolans verksamhet och barnens vistelse på förskolan. Detta för att barnen ska kunna samspela i 

och med miljön, att barnen oavsett intresse och behov ska känna lust och nyfikenhet inför den 

inomhusmiljön de befinner sig i på förskolan. Utifrån egna erfarenheter är vår uppfattning att den 

fysiska miljön inte diskuteras i arbetslaget i den utsträckning den förtjänar. Pedagogernas tankar om 

hur man vill förändra miljön och hur den ska vara utformad samt vilket innehåll den har synliggörs 

inte på ett tydligt sätt. De Jong (2010) framhåller att den fysiska miljön oftast tas för given och har 

en ganska undanskymd roll. Barnen tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan från ett års 

ålder och därför bör barnen få ta del av en miljö som är innehållsrik, stimulerande och utmanande. 

Miljön bör även vara öppen, ge plats för barnens idéer och utgå ifrån barnens intressen så att 

vistelsen på förskolan blir meningsfull och rolig för barnen. Vi intresserar oss för fyra förskollärares 

uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön och hur de tänker kring utformning och innehåll i de 

förskolorna där de arbetar.   

 

I läroplanen för förskolan, Skolverket (2010) kan man läsa att förskolan är en plats där barnen ska 

få möjlighet att utmanas och stimuleras i den fysiska miljön. Förskolan ska även erbjuda barnen en 

trygg miljö som lockar samt att den ska vara öppen, inbjudande och innehållsrik. Vi frågar oss vad 

dessa egenskaper innebär. Arbetslaget ska också samarbeta för att kunna erbjuda barnen en god 

miljö för lärande, lek och utveckling (Lpfö, Skolverket, 2010). Det nämns dock inget om hur 

förskollärare bör gå tillväga för att uppnå dessa strävansmål vilket också De Jong (2010) framhåller. 

Med utgångspunkt från detta frågar vi oss vad en fysisk inomhusmiljö innebär och vad den 

innehåller. 

 

I inledningen förklarar vi centrala begrepp. Vi presenterar förskolans styrdokument och tidigare 

forskning kring det valda området. I metoddelen redovisar hur vi gått tillväga för att genomföra vår 

studie och varför. Genom bildokumentationer och intervjuer undersöker vi den fysiska 

inomhusmiljön på fyra förskolor, även barns delaktighet och inflytande. Till sist presenterar vi 

möjligheter och begränsningar i den fysiska inomhusmiljön. I resultatdelen jämför vi våra 

bilddokumentationer med förskollärarnas svar och även skillnader och likheter mellan förskolorna. I 

diskussionen diskuterar och reflekterar vi över resultatet.  
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1.1 Centrala begrepp 
 

Dessa begrepp används genomgående i arbetet och förklaras utifrån vår egen tolkning.  

 

Fysisk inomhusmiljö - Förskolans rum, utformning och material. 

 

Tillgänglighet – Åtkomligt och synligt material för barnen. 

 

Delaktighet och inflytande - Barns möjligheter att påverka den fysiska inomhusmiljön. 

 

Standardmaterial – Pennor, papper, lim, saxar och tejp. 

 

Skaparmaterial - Färg, paljetter, gips, flirtkulor, pärlor.  

 

Naturmaterial - Material som hämtats från naturen exempelvis kottar, stenar och pinnar.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka fyra förskollärares uppfattningar om utformningen av och 

innehållet i den fysiska inomhusmiljön på de förskolor där de arbetar. Detta syfte konkretiseras i 

följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver studiens förskollärare den fysiska inomhusmiljöns  utformning och innehåll? 

 

 På vilka sätt beskrivs barns delaktighet, inflytande och materialets tillgänglighet i den 

 fysiska inomhusmiljön? 

 

 Vilka möjligheter och begränsningar ser studiens förskollärare i förskolans fysiska  

 inomhusmiljö? 
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3. Förskolans läroplan och skolverkets allmänna råd 
 

     3.1 Förskolans läroplan 

 
 I Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) under mål och riktlinjer kan man läsa att barnens livslånga 

lärande ska grundläggas i förskolan och barnens lärande och utveckling ska stimuleras. Förskolans 

verksamhet ska anpassas till alla barn och barnens intressen, nyfikenhet och lust till att lära ska 

uppmuntras och stimuleras. Läroplanen framhåller att förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig 

som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. I Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

kan man läsa att förskolans verksamhet ska inspirera barnen till att utforska sin omvärld. Vidare står 

det att ” barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande 

(Skolverket, 2010 s.6-7). 

 

Styrdokumenten framhåller att förskolan såväl inomhus som utomhus ska ge barnens fantasi, planer 

och kreativitet i lek utrymme. Det uttrycks på detta vis: ”leken är viktig för barns utveckling och 

lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan” (Skolverket, 2010 s.6). 

 

Enligt Skolverket (2010) bör alla barn ha inflytande över verksamhetens innehåll och olika 

arbetssätt. Styrdokumenten framhåller att pedagogerna ska arbeta för att varje barn utvecklar en 

vilja att ta ansvar och att utöva inflytande i sin vardag på förskolan. Vidare kan man läsa att de 

intressen som barnen har och de behov de ger uttryck för bör ligga till grund för planering av den 

pedagogiska verksamheten och utformning av miljön (Skolverket, 2010). 

 

3.2 Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan 

 

Planering av och förutsättning för arbetet i förskolans miljö (punkt 2) 

Enligt skollagen och förskolans läroplan ska förskolan vara en miljö för utveckling och lärande. Det 

framhålls i skolverkets allmänna råd (2013) att det är av stor vikt att arbetslaget och dess 

förskolechef för dialoger om planering av och förutsättningarna för arbetet i förskolans miljö. Detta 

för att bedriva en förskoleverksamhet där miljön i sig är en aktiv del i barns lärande och utveckling. 

Vidare kan man läsa att utformningen av miljön har stor betydelse för vilken utveckling som är 

möjlig. Miljön får heller inte vara statisk utan alla som vistas här är medskapare av miljön. 

Man kan läsa att miljön på förskolan påverkar relationer och ger också signaler om vilka aktiviteter 

som är möjliga och vilka beteenden som förväntas. Även att miljön säger något om hur viktiga olika 

aktiviteter är. Det nämns vidare att ett rum som är skräpigt och inte har något alls på väggarna kan 

sända signaler om att de aktiviteter som förväntas ske där och de som ska vara där inte är så viktiga.  

 

Skolverkets allmänna råd (2013) framhåller att miljön i förskolan behöver kunna anpassas över tid 

och förändras eftersom barngrupp och behov skiftar. Om barns inflytande kan man läsa att detta 

även ska röra generella arbetsmiljöfrågor, den inre och yttre miljön och andra frågor av gemensamt 

intresse. Man kan läsa att det är viktigt vid planeringen av miljön att tänka på att skapa en miljö som 

stimulerar och som är mångsidigt användbar. Vidare framhålls det att materialet ska vara varierat 

och att det ska vara formbart för skapande, upplevelser och utforskande och att detta gynnar barnens 
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kreativitet och fantasi. I de allmänna råden för förskolan (2013) kan man läsa att den fysiska miljön 

i förskolan både skapar förutsättningar och hinder för lärande och lek, även att om miljön är 

understimulerande, otrygg och otillgänglig så leder det till att barn inte leker och utforskar miljön. 

Vidare nämns det att detta medför hämmande av barnens sociala, kognitiva och fysiska utveckling. 

De allmänna råden (2013) framhåller att det är viktigt att ställa frågor som hur kan vi utforma 

miljön så att barnen lätt har tillgång till material? Varför just detta material? Vad finns tillgängligt 

och inte? 
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 4. Tidigare forskning 

 
4.1. Sociokulturell teori  
 

Lindqvist (1999) framhåller Lev S Vygotskij (1896 – 1934) som en av färgrundsgestalterna inom 

den sociokulturella teorin. Vygotskijs teorier har på senare år fått större genomslagskraft gentemot 

andra teorier gällande lekens betydelse för barns utveckling. Säljö (2000) framhåller att en 

utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande är att människor agerar 

indirekt eller direkt i samspel med andra. Han belyser att barns läroprocesser skapas i interaktion 

med andra och att vi lär oss i den miljön vi befinner oss. I ett sociokulturellt perspektiv har termen 

verktyg en speciell betydelse. Detta innebär språkliga och fysiska resurser som vi har tillgång till 

och som vi använder för att agera i och förstå vår omvärld (Säljö, 2000).  

 

4.2 Pedagogiska inriktningar 
 

Miljön har en viktig roll för barns lärande (Björklid, 2005; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; 

De Jong et.al, 2010). Hultman Nordin (2011) framhåller att grunden för barns lärande och 

utveckling är barns samspel med och i den sociala och fysiska miljön. Björklid (2005) belyser att 

barn utvecklar förståelse för olika grundläggande funktioner av miljön genom dess utformning. 

Emmoth (2014) framhåller att inomhusmiljön kan anpassas och utvecklas genom att ta vara på 

barnens intressen. 

 

Två pedagogiska inriktningar där miljön har betydelse är Montessori och Reggio Emilia 

pedagogiken. Asplund, Carlsson & Pramling Samuelsson (2014) belyser att Maria Montessori 

(1870-1952) riktade sitt intresse för barn i förskolan. Hon observerade barns agerande och genom 

detta utvecklades en speciell pedagogik som kallas Montessorimetoden. Björklid (2005) belyser att 

denna pedagogik betonar miljöns betydelse för barns utveckling och att miljön har en tydlig och 

aktiv roll, samt att materialet spelar en central roll på montessoriförskolor. Eriksson, Bergström 

(2013) framhåller att pedagogiken betonar vikten av en väl förberedd fysisk miljö och att den ska 

vara anpassad efter barnens storlek och utvecklingsnivåer.  

 

På Reggio Emilia Institutets hemsida (2015-11-20) kan man läsa att Reggio Emilia är en stad i norra 

Italien och att det även är en pedagogisk filosofi som har utvecklats i Reggio Emilias kommunala 

förskolor. Björklid (2005) skriver om Reggio Emilias pedagogik och dess grundare Loris Malaguzzi 

(1921-1994). Hon framhåller att inomhusmiljön på förskolan har en pedagogisk betydelse och vid 

sidan av barn och pedagog nämns miljön som "den tredje pedagogen". "Den tredje pedagogen" 

innebär att miljön ska vara föränderlig och aktiv (Björklid, 2005). Braxell (2010) nämner också 

"den tredje pedagogen". 

 
 För att miljön ska fungera som en tredje pedagog måste den vara utformad så att den tilltalar 
 barnen och erbjuder utmaningar som passar den barngrupp som vistas i miljön just nu. (Braxell,  
 2010, s.95-96). 
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Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson (2014) framhåller att relationer och värdefrågor är 

viktiga delar i Reggio Emilias pedagogik. De menar vidare att Reggio Emilias förskolor är kända 

för att vara luftiga och öppna och barnet betraktas som aktivt och kompetent. 

 

4.3 Den fysiska inomhusmiljöns utformning och innehåll  
 

Det har forskats om den fysiska miljöns utformning och innehåll (Pramling, Samuelsson och 

Sherdian, 2006); Eriksson, Bergström, 2013; Emmoth et.al, 2014). Enligt Karlsson (2010) innefattar 

den fysiska miljön lokaler och material men även pedagogers förhållningssätt till barnen. Sandberg 

och Vuorinen (2010) framhåller att barn utvecklar olika färdigheter och beteenden i samspel med 

miljön. De Jong (2010) belyser att det finns en nära relation mellan den fysiska och sociala miljön 

och att samspelet mellan dessa alltför sällan uppmärksammas i dagens utbildningsvetenskapliga 

forskning. Pramling, Samuelsson och Sherdian (2006) framhåller att förskolans fysiska miljö 

speglar vad som förväntas hända i rummen. Enligt Davidsson (2008) visar forskning på att 

förskolans byggnader, rum och platser har kulturella och sociala regler för vad som ska hända i 

verksamheten. Davidsson (2008) menar att hur och vad barn lär men också hur de agerar i rummen 

påverkas av möblering av rum, tillgänglighet av material samt vilka regler som gäller i rummen (De 

Jong 1994; Gitz-johansen, Kampman & Kirkeby 2001; Nordin Hultman 1996, 2004; Skantze 1989). 

Granbom (2011) menar att miljön talar till barnet och att det är läraren som bestämmer vilka 

aktiviteter som accepteras i den pedagogiska miljön. 

 

Björklid (2005) refererar till de Jong (1996) som framhåller att den fysiska miljön är en viktig 

faktor för kvaliteten i förskolan. Hon refererar även till Lundahl (1995) som i skriften Hus och rum 

för små barn framhåller att god arkitektur är det viktigaste pedagogiska hjälpmedlet i förskolan. 

Enligt Skantze (1998) ska rummet ge utrymme för det utforskande och aktiva barnet. Det är inte 

arkitekturen och rummen som ska styra vad som sker i rummen eller vad barnen kan göra förklarar 

författaren. Pramling, Samuelsson och  Sherdian (2006) nämner att miljön bör formas så att den 

både stimulerar och stödjer men samtidigt utmanar barns lärande. Eriksson, Bergström (2013) 

refererar till Gitz-johansen (2001) som framhåller en flexibel fysisk miljö. Eriksson, Bergström 

(2013) belyser att flexibilitet har blivit ett positivt begrepp som visar på ett varierat och stort 

handlingsutrymme inom de fysiska ramarna. Hon menar vidare att den pedagogiska miljön inte bara 

kan bestå av flexibla områden för att det då blir ensidigt.   

 

Enligt Emmoth (2014) är en skapande och kreativ miljö grunden för barns utveckling och detta ska 

ske genom att förskolan erbjuder ett rikt utbud av olika material som är tillgängligt för barnen. 

Författaren framhåller vidare att miljön ska vara tillåtande och inspirerande. Lindqvist (1999) 

skriver om Vygotskij som belyser att miljön är aktiv och dynamisk och det krävs att både lärare och 

elever är aktiva i samspel med miljön. Läraren har också en viktig roll i att organisera miljön. De 

Jong (2010) framhåller att det som bör vara avgörande för den fysiska utformningen av förskolans 

lokaler är hur man ser på barns utveckling och lärande. Enligt Ekström (2007) är barnens trygghet 

viktig för pedagogerna och i hans studie redovisas två sätt att se på trygghet. Det ena synsättet 

baseras på relationen mellan barn och pedagog, medan det andra handlar om pedagogers 

organisation av rum och tid (Ekström, 2007). 
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Pramling, Samuelsson och Sherdian (2006) framhåller att förskolan bör ge barnen ett rikt och 

varierat utbud av material. Enligt författarna ska barnen både enskilt och tillsammans kunna 

använda material såsom spel, leksaker och annat förbrukningsmaterial som har olika 

svårighetsgrader. Nordin-Hultman (2011) framhåller att material som finns på förskolan utgör 

möjligheter eller begränsningar att skapa intressanta aktiviteter. Hon skriver vidare att materialet bär 

på normer och föreställningar för vad barnen bör leka med. Björklid (2005) belyser värdet av löst 

material såsom stolar, kuddar, små bord och madrasser. Tillgången till detta material utgör det 

tydligaste samspelet mellan den fysiska miljön och barnens lek. Björklid (2005) menar vidare att 

barnen förändrar miljön så att den passar deras lek. Eriksson, Bergström (2013) skriver att de rum 

som används mest flitigt av barnen är de rum som inte har en på förhand bestämd funktion. 

Davidsson (2008) framhåller att barnen helst leker i rum som har många olika möjligheter och som 

kan påverkas och förändras. Hon menar vidare att platser med dessa egenskaper blir mer spännande 

för barnen och att barnen i dessa miljöer kan skapa egna lekvärldar. Enligt Björklid (2005) finns det 

ett samband mellan barns utveckling och deras förhållande till rum. Hon menar att rum ger själslig 

och fysisk näring för barn. Hur barn upplever världen lärs in genom att de agerar med och i sin 

miljö. Björklid (2005) menar vidare att barns lek är betydelsefull i deras lärande och att barn genom 

lek utvecklas socialt, motoriskt, känslomässigt och mentalt. Barn utvecklar språket, tankar och 

hypoteser genom att själva eller tillsammans med andra leka rollekar, konstruktionslekar, regellekar 

eller andra former av lekar.  

 

4.4 Barns delaktighet, inflytande och materialets tillgänglighet i den fysiska 

inomhusmiljön 
 

Det har forskats om barns delaktighet och inflytande i den fysiska inomhusmiljön (De Jong, 2010; 

Trageton, 1996; Pramling, Samuelsson och Sheridan et.al, 2006). Enligt Pramling, Samuelsson och 

Sheridan (2006) ska barnen ha inflytande i förskolan och kunna ta egna initiativ. De framhåller att 

detta ska ske inom en välbalanserad planering som ger flexibilitet och struktur under dagen på 

förskolan. De menar vidare att både barn och vuxna ska under dagen kunna initiera olika aktiviteter 

i den pedagogiska verksamheten. Björklid (2005) belyser att den pedagogiska miljön ska utformas 

så att den skapar förutsättningar för alla barn att kunna förverkliga sin potential. Hon menar att 

miljön ska bjuda in alla barn till samtliga rum och aktiviteter. Hon menar vidare att alla barn ska ges 

samma tid till deras lek, samma utrymme, material och uppmärksamhet. 

 

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att det är viktigt att förskolans fysiska 

utformning inte är statisk utan att miljön ska kunna förändras. De menar att miljön ska kunna 

användas på ett flexibelt sätt beroende på vad som intresserar barnen och vilka aktiviteter som pågår. 

Emmoth (2014) och Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) belyser att barnen har rätt att vara 

delaktiga i sitt eget lärande. De framhäver vidare att barn bör få vara med och bestämma utformning 

av miljön och att det blir en process där både barn och vuxna är delaktiga. Enligt De Jong (2010) 

kan inte ett rums egenskaper bedömas som bra eller dåliga eftersom enskilda rum passar bra för 

vissa aktiviteter men mindre bra för andra. Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller 

att barnen tillsammans med pedagogerna ska arrangera rummen för att stimulera barnen till olika 

lärande aktiviteter. De menar vidare att det ska möjliggöra för lek, samtal, självständiga val och 

social samvaro. Författarna belyser att barnen ska kunna använda alla utrymmen under hela dagen, 

skärma av utrymmen och möblera om beroende på aktivitet. Trageton (1996) observerade barns 
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konstruktionslek med olika sorters material, dessa observationer visade att lekmiljön ska ha 

verkstadskaraktär och får gärna vara inredd med tydligt avgränsade hörn för olika områden. Han 

menar vidare att barnen ska få välja vad de vill leka med och ska kunna leka ostört med så få 

avbrott i leken som möjligt. Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att barnen 

tillsammans med pedagogerna kan samarbeta för att skapa utrymmen där barnen kan vara för sig 

själva. De framhåller vidare att det är en rättighet för barnen att en variation av material finns 

tillgängligt så att barnen kan skapa när de har lust.  

 

De Jong (2010) belyser att förutsättningar förändras såsom nya barngrupper, intressen och personal 

och att det därför krävs en kontinuerlig anpassning av lokalerna. Hon framhåller att de rumsliga 

egenskaperna kan ha en betydelsefull inverkan på barnens sociala samspel, relationer och på deras 

lek. Engdahl, Hallström-Welén och Rindsjö (1998) kom i sin kartläggningsstudie av den fysiska 

miljön i åtta förskolerum fram till att de flesta pedagoger inte förändrar den inre miljön. Författarna 

menar att detta medför att det är av stor vikt att hitta sätt för att öka pedagogers medvetenhet om 

miljöns betydelse för barns lärande och utveckling. Enligt De Jong (2010) kan förändringar i miljön 

göras genom att flytta aktiviteter, öppna upp dörrar och att möblera om. Hon menar vidare att syftet 

vid planering är att hitta rätt plats för varje aktivitet. Det är viktigt att rummen har olika egenskaper 

och att det finns en rumslig variation. Trageton (1996) menar att miljön ska vara självinstruerande 

så barnen inte behöver be om hjälp utan kan klara sig själva. De Jong (2010) framhåller att de som 

arbetar bör vara medvetna om lokalers användning och egenskaper för att uppnå en hög kvalitet i 

verksamheten. Hon belyser vidare att både barn och pedagoger har rätt till lokaler som främjar 

motivationen, välbefinnandet och lusten att leka och lära. 

 

4.5 Möjligheter och begränsningar i den fysiska inomhusmiljön 

 
Det har forskats om möjligheter och begränsningar i den fysiska inomhusmiljön (Skantze, 1998; 

Nordin-Hultman, 2011; Strandberg et.al, 2009). Skantze (1998) ställer sig frågan om vad rummet 

och saker i rummet innebär för barnen och hur barnens uppfattar sin rumsliga omvärld. Hon har i 

sin forskning ägnat en stor del till barns fysiska miljö, hur miljön används och hur barn upplever 

miljön. Skantze (1998) och även De Jong (2010) framhåller att arkitekturen har betydelse för barns 

utveckling och lärande genom att den både kan begränsa eller öppna upp för vad de kan göra i 

rummen. Björklid (2005) belyser att en miljö som är trång innebär en stressfaktor för både barn och 

vuxna. Hon menar att detta gör det svårare att vara öppen för andras behov och att vara i balans. 

Hon ger ett exempel på att som barn behöva göra avkall på sina egna behov av aktivitet för att det 

finns andra barn som sover. Enligt Strandberg (2009) kan rummet underlätta eller försvåra lärandet. 

Granbom (2011) framhåller att de fysiska föremålen som finns i förskolan berättar något om miljön 

och föremålen kan både öppna upp och hindra nya möjligheter. Strandberg (2009) belyser att det 

finns flera aspekter som pedagoger bör tänka på vid förändring av miljön. Han belyser exempel som 

vilka samspel som är möjliga i rummen, vad som är möjligt att göra, vilka aktiviteter som är 

möjliga eller omöjliga, vilka verktyg barnen har tillgång till och om det finns utrymme för barnens 

idéer. 

 

Enligt Nordin-Hultman (2011) har barnen litet utrymme för egen kontroll över sina aktiviteter, tid 

och rum. Hon nämner vidare att barnen är beroende av pedagogerna för sina aktiviteter och även för 

tillgången till material, tid och rum. Det begränsar barnens möjligheter till inflytande (Nordin- 



13 
 

Hultman, 2011). Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2009) betonar att förskolor som 

bedöms har låg kvalitet antingen har en miljö som är för strukturerad eller ostrukturerad samt att 

den antingen är vuxen eller barninitierad. De menar även att barnen observeras tillsammans istället 

för individuellt och att verksamheten styrs av regler och återkommande rutiner i en förskola med 

låg kvalitet. Nordin-Hultman (2011) studerar material som pedagogiska rum är utrustade med och 

jämför några engelska och svenska förskolor. Studien visar att det finns sparsamt med material i de 

svenska förskolorna. Även att det finns lite material för skapande verksamhet. Studien visar också 

att det erbjuds lite material som lockar till aktivitet och att det material som finns tillgängligt för 

barnen används sällan. Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2009) framhåller att 

förskolor med dålig kvalitet har begränsade utrymmen samt att materialet är begränsat, otillgängligt 

eller både och. Att barnen inte är delaktiga i den planering som de vuxna gör för verksamheten 

nämns också som en faktor för en försämrad kvalitet (Pramling Samuelsson, Sheridan & Johansson, 

2009). 

 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2009) skriver om mål och lärandeorienterade 

verksamheter. Detta innebär för författarna att lärarna väljer lärandeobjekt som är styrda i val av 

innehåll i relation till barnens intresse och deras tidigare erfarenheter. Vidare framhäver de att 

omsorg, lek och lärande integreras och sker i en miljö som är rik på utmaningar, stimulans och 

material. I deras studie beskrivs de förskolor som bedöms ha hög kvalitet ha ett tillåtande och öppet 

klimat som utmärks av kommunikation, utmaning och interaktion. Björklid (2005) belyser att den 

pedagogiska miljön i förskolan ska inspirera barnen till utforskande, upptäckande och till olika 

typer av verksamheter och handlingar. 
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5. Metod 

 
5.1 Metodval 
 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med stöd av bilddokumentation för att söka svar på våra 

forskningsfrågor. Brinkmann & Kvale (2014) framhåller att den kvalitativa intervjun fokuserar på 

informanternas egna perspektiv och meningar och Johansson & Svedner (2014) poängterar att målet 

med en kvalitativ intervju är att få så utförliga svar som möjligt. Som stöd till våra intervjuer valde 

vi att använda oss av bilddokumentation av inomhusmiljöerna där våra respondenter arbetar. Lenz 

Taguchi (1997) lyfter fram pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att få förståelse för 

vad som förändras i den yttre miljön på förskolan. Den yttre miljön innefattar möblering, arkitektur 

och material (Lenz Taguchi, 1997). Vi valde att använda oss av bilddokumentation som stöd, för att 

lättare kunna koppla till och analysera vårt resultat till förskolornas aktuella fysiska inomhusmiljö.  

 

5.2 Urval 

 
Vi har intervjuat fyra förskollärare som är verksamma på fyra olika förskolor. Vi har använt 

fingerade namn på de intervjuade förskollärarna. Dessa förskollärare valdes genom egna kontakter 

och för att få en spridning i antal års erfarenhet. Detta för att se om det skiljer sig i hur 

förskollärarna tänker kring den fysiska inomhusmiljön. De intervjuade förskollärarna är Sanne 

(Förskola 1) som har arbetat som förskollärare i närmare 30 år. Siri (förskola 2) har varit verksam 

som förskollärare i 7 år. Sofia (förskola 3) har arbetat som förskollärare i 25 år och Solveig 

(förskola 4) har varit verksam som förskollärare i 4 år. Namn på förskollärare valdes eftersom vi 

ville följa ett och samma tema, alla namn börjar på bokstaven S.  

 

5.3 Genomförande 

 
Två förskolechefer kontaktades via telefon för att få deras tillåtelse att genomföra våra intervjuer på 

förskolorna. Dessa personer är chefer för två förskolor var. De fyra förskolorna kontaktades via 

telefon och informerades om vår studie, samt att vi önskade att besöka dem för att delge 

förskollärarna skriftlig information om vår studie och dess syfte i form av en informationsblankett 

(se bilaga 1). En samtyckesblankett (se bilaga 2) lämnandes till de utvalda förskollärarna. 

Informerat samtycke innebär enligt Kvale, Brinkmann (2014) att de personer som ska intervjuas 

informeras om syftet med studien, hur den är upplagd och att deltagandet är frivilligt samt att de kan 

dra sig ur när som helst. Vi valde att intervjua två förskollärare vardera. För att få ökad förståelse 

för hur förskolornas aktuella inomhusmiljö är utformad samt vad förskollärarna har för uppfattning 

av den fysiska inomhusmiljön valde vi att först dokumentera inomhusmiljön på respektive förskola. 

Detta gjordes genom att fotografera. För att veta vad vi skulle titta på i den fysiska inomhusmiljön 

diskuterade vi fram några frågor (se bilaga 3) som vi utgick från. Vi formulerade dessa utifrån vårt 

syfte och frågeställningar.  

 

Vi gjorde även en intervjuguide (se bilaga 4) och formulerade öppna intervjufrågor till respondenter 

där svaren inte var givna. Löfdal, Hjalmarsson & Franzén (2014) menar att öppna och konkreta 
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frågor ger möjligheter för berättelser om undersökningens syfte. De frågor vi förberett ställdes och 

beroende på respondenternas svar försökte vi ställa följdfrågor. Intervjun spelades in med ipad, samt 

att anteckningar fördes och detta informerades våra respondenter om. Med stöd av Löfdal m.fl. 

(2014) berättade vi att syftet med att spela in intervjuerna var att vi skulle kunna fokusera på vad 

respondenterna sa istället för att lägga för mycket fokus på att anteckna och att därför inte riskera att 

missa viktig information. 

 

5.4 Bearbetning 

 
Vi har bearbetat data genom att transkribera det inspelade materialet och därefter diskuterat likheter 

och skillnader i förskollärarnas svar. Vi har jämfört våra dokumentationer med förskollärarnas egna 

uppfattningar av inomhusmiljöerna. För att kunna analysera vårt insamlade material har vi studerat 

tidigare forskning om den fysiska inomhusmiljön.  

 

5.5 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) tillhandahåller de forskningsetiska principerna och med stöd av dessa 

informeras respondenterna om dessa innan intervjun. Informationskravet innefattar de villkor som 

gäller för deras deltagande, att respondenternas deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sin 

medverkan när de ville. Samtyckeskravet innebär att hämta in respondentens samtycke till intervjun. 

Konfidentialitetskravet går ut på att respondenternas riktiga namn inte kommer att visas i vår studie. 

Till sist gavs respondenterna information om nyttjandekravet som innebär att den information vi fått 

av respondenterna endast kommer att användas i vår studie i forskningssyfte. I resultatet visar vi en 

bild på respektive förskola för att illustrera hur ett rum kan se ut. Vi har fått tillåtelse från våra 

intervjuade förskollärare att visa dessa bilder. 
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6. Resultat och analys 

 
Vi presenterar inledningsvis våra bilddokumentationer och en kort presentation av förskolor och 

förskollärare. Sammanställningen av resultatet presenteras utifrån tre specifika rubriker. Vi 

synliggör förskolans fysiska inomhusmiljö och dess syfte genom att jämföra våra beskrivningar av 

bilddokumentationerna med förskollärarnas uppfattning av innehåll och utformning. Vi tolkar dessa 

jämförelser och reflekterar kring dem. Avslutningsvis återgår vi till våra forskningsfrågor och 

sammanfattar vad resultatet visar. 

 

6.1 Bilddokumentationer 

 
Förskola 1  

Här arbetar Sanne. Hon har arbetat som förskollärare i  

närmare 30 år.  

 

Avdelningen består av en hall, två toaletter, ett allrum, ett  

skötrum/legorum, en ”mysa”, ett byggrum, ett kök och ett målarrum. Avdelningen är öppen. Många 

fönster finns varav de flesta är låga. I fönstren hänger färgglada gardiner. Väggarna är genomgående 

ljusa och pryds av barnens alster, belysning och tavlor. Golven är ljusa och stora mattor finns i 

några av rummen. Det finns gott om belysning i taken i form av lysrör men även små lampor på 

väggar, över bord och i fönstren. 

 

På avdelningen finns både låga och höga bord och stolar, även två höga soffor. Borden är oftast 

placerade i närheten av fönstren. Handfaten är också höga och låga men de toaletter som finns på 

avdelningen är alla höga. Flera låga byråer och hyllor finns men även höga möbler såsom hyllor och 

garderober. Vissa hyllor och skåp är slutna medan andra är öppna så man kan se innehållet. 

 

Olika sorts material och leksaker finns i rummen. Böcker, bilar, små plastdjur, mjukisdjur, väskor, 

flera sorters byggmaterial, lego, standardmaterial, utklädningskläder, dockor med tillbehör, spel och 

pussel. Det mesta av materialet är tillgängligt, synligt för barnen och finns på barnens nivå, oftast i 

märkta lådor. En del material finns inne i stängda skåp och högt upp på hyllor eller i garderober. 

Detta material är inte synligt för barnen. Material som inte är synligt är exempelvis kuddar, filtar 

och skaparmaterial.  

 

Förskola 2 

Här arbetar Siri. Hon har arbetat som förskollärare i 7 år.  

 

Den här avdelningen består av en liten hall, en stor hall,  

två toaletter, ett skötrum/tvättrum, ett allrum, ett torg, ett  

bygg och konstruktionsrum, ett rolleksrum och ett vilorum. 

Avdelningen har låga fönster. De har inga gardiner men i några 

fönster finns exempelvis ljusslingor.  
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Väggarna är ljusa på hela avdelningen och pryds av affischer och barnens alster. Golven är 

genomgående mörkbeiga med stora färgglada cirklar. Belysning finns i form av lysrör och plafonder. 

På avdelningen finns låga bord och stolar i barnens höjd, även tre höga soffor. Hyllor och skåp är 

antingen låga och öppna, höga och slutna eller höga och öppna. Borden är oftast placerade precis 

vid fönstren. Det finns olika sorters material på avdelningen såsom olika byggklossar, små plastdjur, 

bilar, lego och duplo (stora legoklossar), utklädningskläder, dockor, spel, pussel, deg, kökstillbehör, 

standardmaterial, skaparmaterial, naturmaterial och böcker. Det mesta är tillgängligt för barnen, det 

är synligt och i barnens höjd. Material som inte är tillgängligt är exempelvis skaparmaterial, 

naturmaterial och vissa lådor med olika konstruktionsmaterial. I ett litet rum finns madrasser, filtar 

och kuddar. 

 

Förskola 3 

Här arbetar Sofia. Hon har arbetat som förskollärare i 25 år.  

 

Avdelningen består av en liten hall, stor hall, ett skötrum, två toaletter,  

ett allrum, ett lekrum, ett pyssel/ målarrum och två rum som förskolan  

har gemensamt; "snicken" och lekhallen. Avdelningen har ljusa väggar  

och ljusa golv. Väggarna pryds av bland annat barnens alster men även  

andra former av dokumentationer såsom bilder på barnen som  

synliggör vad barnen har arbetet med och vad de har ritat. Dessa  

dokumentationer är både synliga och tillgängliga för barnen och  

hänger på väggarna i barnens höjd, ett fåtal bilder hänger högre upp.  

Väggarna pryds även med ett alfabet som hänger högt uppe på väggen i målarrummet. Lokalerna är 

upplysta både med lysrör i alla rum, enstaka spotlights och andra taklampor som hänger ovanför 

bord, samt fönsterlampor som hänger i fönstren. Fönstren är låga med gardiner. Fönstren pryds av 

blommor samt barnens egna skapelser. 

 

På avdelningen finns både höga och låga bord och stolar, två höga soffor, låga öppna byråer, höga 

hyllplan, slutna skåp, en scen och ett databord. Toaletterna och handfaten är låga och är anpassade 

efter barnens höjd och skötbordet är inte höj- eller sänkbart. Barnens egna hyllor, hängare och lådor 

är anpassade efter barnen. Material som är synligt och lättillgängligt för barnen är bland annat bilar, 

dinosaurier, utklädningskläder, böcker, duplo (stora legoklossar), lego, dockor, dockvagnar, en 

köksvrå, mjukisdjur samt standardmaterial. Annat material såsom sällskapsspel, barnens 

portfoliopärmar och sagolådor finns högt uppe på öppna hyllplan. Skaparmaterial såsom målarfärg, 

penslar, klistermärken, piprensare, pärlor och pärlplattor finns i slutna skåp och är inte tillgängligt 

för barnen.   

 

Förskola 4 

Här arbetar Solveig. Hon har arbetat som förskollärare i 4 år.  

 

Förskolan är inte byggd som en förskola i grunden utan det är  

egentligen ett bostadshus. Avdelningen består av en hall, ett  

allrum, pyssel-/målarrum, ett byggrum, ett skötrum/ toalett,  

ett lekrum och ett kök. 
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Väggarna är till största del ljusa och golven mörka. På väggarna hänger bilder på barnen, deras 

alster, mål från läroplanen och även information till föräldrarna. Väggarna pryds med olika färger 

och former som hänger på barnens nivå. Lokalerna är upplysta med både lysrör, spotlights men 

även taklampor ovanför respektive bord och fönsterlampor i respektive fönster. Fönstren är höga 

och har ljusa gardiner. 

 

På avdelningen finns höga bord och stolar, en låg soffa, låga skåp, byråer som är både öppna och 

slutna och öppna hyllplan som sitter högt upp. Toaletterna och handfatet är låga. Skötbordet är inte 

höj- och sänkbart. Barnens egna hyllor/hängare och deras egna lådor är anpassade efter barnens 

nivå. 

 

Material som finns synligt och tillgängligt för barnen är bland annat deras egna portfoliopärmar, 

"my little ponys", doktorleksaker, mjukisdjur, utklädningskläder, dockvagnar, dockor, bilar, böcker, 

hushållsleksaker, köksvrå, standardmaterial, bilar och lego. Skaparmaterial såsom vattenfärg, 

penslar, pärlor och naturmaterial finns på öppna hyllor, högt upp. Annat skaparmaterial såsom färgat 

papper, glitter, pajletter, gips och annan målarfärg finns i slutna skåp. 

 

6.2 Förskollärarnas beskrivningar av deras fysiska inomhusmiljöer 

 
Sanne (förskola 1) 

 

Sanne beskriver förskolans fysiska inomhusmiljö, hur det ser ut och vad barnen brukar leka med där. 

Hon beskriver att de har en stor hall som de är nöjda med. Vidare nämner hon mysan som är ett rum 

där barnen klär ut sig, använder smycken, leker med dockor och olika mjukisdjur. 

Sedan beskriver hon byggrummet som hon poängterar att de är väldigt nöjda med. 

   
Sedan har vi byggen, det är jätte jättebra, alltså verkligen… där har vi hittat...ja där finns det olika 
material, att bygga, greja, sedan har vi ställt in bilar, djur, sedan får ju de...om de vill ta in trollen dit 
så får de göra det, och leka ja så det har vi ju i byggrummet (Sanne). 

 

Nästa rum som beskrivs är ett allrum där de brukar ha samlingar. Här finns det spel, troll, barbies 

och ett litet hus som de byggt av en låda.”Plocklåda kallar vi det där det är massa smågrejer som de 

får leka med och välja och ta, så vi har mycket lådor som man kan ta som till exempel playmobil 

som de kan sätta sig på olika ställen med” (Sanne). Målarrummet eller ateljén beskrivs som ett rum 

som ska göras om. I detta rum sitter barnen och bygger med duplo, lego eller pysslar med olika 

material. Hon berättar att de gärna skulle vilja ha ett rum till så att de kan ha ateljén till bara 

målarrum. Sanne beskriver också köket: 

 
 Här har vi pärlor, rita, typ vi har småburkar med figurer med färger och former och sådant, böcker 
 och böckerna får de sitta med vart de vill, vi har ju två soffor, ja men det är väl det vi har 
 där...pärlor...ja...och det står ju också framme så de kan välja och ta. 
 

Sanne berättar att syftet med innehållet och utformningen på avdelningen är att det ska utgå från 

barnens intressen och vad de tycker om att göra. Pedagogerna ska servera det som barnen visar 
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intresse för. Sanne berättar vidare att barnen är otroliga på att leka och att det ska vara så att alla 

barn har möjlighet att göra det de tycker om. Hon berättar också att de har både stora och små bord 

på avdelningen. 

 

Siri (förskola 2) 

 

När Siri ska beskriva den fysiska miljön på avdelningen beskriver hon hur rummen ser ut, vad det 

finns för material och vad barnen brukar leka med. Hon berättar om den lilla hallen och att den är 

väl strukturerad med namn så att barnen ska veta var de ska hänga deras kläder och ställa sina skor. 

Hon fortsätter beskriva den stora hallen där barnen har sina kläder. ”Vi har två lekplatser, en 

myshörna med böcker och så har vi en duplohörna kan man säga, det har vi ju lyckats få in i den 

hallen för den är ju lite större” (Siri). 

 

Siri berättar vidare att de delar torget med den andra avdelningen och att de äter sina måltider där. 

När hon beskriver allrummet berättar hon att det finns mycket olika material och att det finns flera 

bord där barnen kan ha många olika aktiviteter. Hon beskriver sedan rolleksrummet och berättar att 

barnen gillar att leka med glasögon, mobiltelefoner och liknande samt att mycket av materialet är 

taget hemifrån. När det handlar om bygg och konstruktionsrummet så berättar Siri att de har olika 

sorters klossar. Hon beskriver vidare att de tagit in djur och bilar för att barnen ska få in lite mer liv 

i sina byggen. Till sist nämner hon rummet där vissa barn sover och att detta rum endast används till 

detta. 

 

Sofia (förskola 3) 

 

Sofia berättar att avdelningen består av en hall, ett lekrum, ett målarrum och ett allrum. Hon 

poängterar att varje rum är anpassade efter barnens behov och intressen. Sofia berättar att de har 

både höga och låga bord och stolar så att det är både anpassat efter barn och vuxna.  

 
 Vi tycker att det ska vara höga, alltså inte jättehöga, de ska ju inte ramla ner...men just att det ska 
 vara anpassat både för barn och vuxna...för det är vår arbetsplats också, likväl som den finns till för 
 barnen.  
 

Sofia berättar vidare att de har rum i rummen som exempelvis en borg med ett draperi eller en hörna 

där de kan sitta och läsa böcker. ”Jamen då kan de... för de behöver ju få vara själva...det är för att 

stimulera leken” (Sofia). Hon beskriver ett rum som de kallar "Snicken", där de har verktyg och 

olika material på ena sida och lego på den andra. Hon förklarar även att hela huset har tillgång till 

detta rum. Hon nämner sedan lekhallen där de brukar ha rörelse och storsjung. 

 

Solveig (förskola 4) 

 

Solveig berättar att förskolan består av en hall, ett allrum, ett målarrum, ett byggrum, en lekhall, ett 

kök och en toalett. Hon förklarar vidare att allrummet är funktionellt, ett rum som många barn kan 

vara i samtidigt och ägna sig åt olika aktiviteter. ”Allrummet är det första rummet man kommer in i, 

där har vi ju en soffa och tillgång till böcker, ett matbord, en småbarnshörna, och så har vi en 

köksvrå” (Solveig). Hon berättar att de har utformat olika stationer i rummet så att barnen får sina 
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egna vrår och kan leka i fred. Hon förklarar att de på så sätt får en bra översyn och att barnen kan 

leka många olika lekar i samma rum.  

 
 I och med att vi fick mycket små barn nu...så såg vi till att göra en småbarnsyta som var mitt  i 
 lokalen så att det alltid finns en vuxen i närheten...så att den är tillgänglig för oss så även om vi 
 torkar borden eller tar emot barnen, att vi kan ha uppsikt över dem. 
 

När Solveig beskriver målarrummet nämner hon att de skulle ha haft ett bättre bord att måla vid 

eftersom de just nu har ett runt bord med fasta pallar och att nackdelen är att pallarna är lite för låga 

i jämförelse med borden. Hon förklarar vidare att de synliggjort naturmaterial och skaparmaterial 

genom att använda sig av öppna hyllor och att materialet står högt upp så att inget barn kan ta skada 

av det. Hon beskriver byggrummet som mörkt och de har svårt att få det funktionellt. Lekrummet 

beskriver Solveig såhär: 

 
 Där har vi rutschkana och lite blandade rollekssaker och bilar och my little ponys och sedan har vi 
 även en gunga och ringar man kan ta ner från taket att leka med...och det är ett ganska bra rum när 
 vi vill ha rörelse och lite mer dans och sådana aktiviteter. 
 

Hon berättar att de sätter upp olika saker på väggarna såsom barnens alster och även annat material. 

  
 I småbarnshörnan är det mycket färger, alltså vi försöker tänka att man ska ha blå, röd, gul och grön 
 och att man på så vis kan hjälpa dem att benämna färger och träna på dem och även former på 
 leksakerna lite cirklar och trianglar och rektanglar och sånt (Solveig). 
 
 

6.2:1 Den fysiska inomhusmiljöns utformning och innehåll 

 
Enligt Karlsson (2010) innefattar den fysiska miljön både lokaler och material. Detta framhåller 

även samtliga informanter. 

 
 Den fysiska miljön det är för mig egentligen...precis...ja hur man har inrett på förskolan, hur man 
 har möblerat på alla utrymmen där barnen är och vad man har för material,  så dels det... och även 
 förstås vilken typ av möbler man har, låga bord eller höga bord eller typ vilka möbler... ja hur man 
 har möblerat och vilket material man har (Siri). 
 

Solveig berättar att det också handlar om ljus och ljudnivå. Hon förklarar att om det är mycket barn 

och dåliga möbler som inte är ljuddämpande, blir det hög ljudvolym och det påverkar den fysiska 

miljön. Hon förklarar vidare att punktbelysning som är lite lugnare kan dämpa barnen istället för 

skarpa lysrör som kan sätta igång barngruppen. Davidsson (2008) framhåller att möblering och 

material påverkar hur barn agerar i rummen (De Jong, 1994; Gitz-Johansen, Kampman & Kirkeby, 

2001; Nordin Hultman, 1996, 2004; Skantze, 1989). 

 

Skolverket (2010) belyser att: "Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt som 

utmanar och lockar till lek och aktivitet" (Skolverket, 2010 s.6). Enligt Sofia arbetar de efter 

läroplanens mål och riktlinjer i utformningen av den fysiska miljön. Hon berättar att hennes 

arbetslag inte alltid  tänker efter vad som står i läroplanen men att de är väl medvetna om den. "Det 

inte är varje dag vi tänker att...åh det där står i läroplanen" (Sofia). Hon poängterar att man som 
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pedagog bör ha en grundinställning som är positiv så blir det roligt för barnen också. "Jag tror också 

på det här att vara en positiv förebild.. för har vi kul har även barnen kul" (Sofia). 

 

Enligt förskollärarna handlar en trygg miljö om att barnen ska känna sig trygga i vilket rum de än 

befinner sig i, att veta var de vuxna är och att de alltid ska finnas tillgängliga. I likhet med 

respondenterna lyfter Ekström (2007) i sin studie fram att barnens trygghet är viktig för 

pedagogerna. Författaren framhåller att trygghet kan vara hur pedagoger organiserar rum och tid. 

Siri och Sanne berättar att det är viktigt att det är väl strukturerat på avdelningen så att barnen vet 

var saker och ting är. 

 
 Ja, en trygg miljö är ju a och o och det tänker ju jag på allmänt... och alltså vi som pedagoger att vi 
 finns där och där är det ju samma sak att man inte ska tokförändra utan det ska nog vara ganska 
 bestående tills man ser vart behovet är men tryggt... och att det är hemtrevligt (Sanne). 
 

Sofia och Solveig poängterar att en trygg miljö också handlar om att materialet ska vara säkert och 

inte farligt. Barnen ska inte kunna göra sig illa på det eller kunna ta skada av det. Solveig berättar 

att hur man ställer möblerna och annat material kan påverka barnens trygghet.  

 
 Vi hade ett tag så att vi hade ställt soffkanten mot där barnen kom in så det vart som en liten 
 korridor... och det var ganska många barn som behövde backa när dom kom på morgonen så det vart 
 jobbigt när kompisarna kom, det vart som att de inte fick någon yta att ta vägen, de kände sig 
 pressade... så den soffan har vi vridit på ...och då vart det mycket bättre (Solveig). 
 

Siri, Sanne och Sofia berättar att miljön bör vara utmanande. Siri förklarar att de brukar utmana 

barnen genom dialoger och svåra frågor, samt plocka fram material som utmanar. Sofia poängterar 

också att själva materialet ska vara roligt och utmanade för barnen. Siri berättar att de försöker 

utmana barnen hela tiden och utmana dem att prova saker själva. Sofia förklarar att barn lär genom 

lek.  
 Ja, de ska ha kul och ja.. eftersom de lär sig i leken, vi vill ju att dem ska leka, både enskilt och i 

 grupp.. för en del vill ju vara själv och då ska de också ha någonting att göra, en del vill leka 

 rollekar, då ska dem ha möjlighet att göra det (Sofia). 

 

Förskolans läroplan belyser att: "Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande " (Skolverket, 

2010 s.9). Enligt Siri ska en öppen miljö vara självgående, enkel och tillgänglig för barnen och att 

det ska passa alla barn. Siri berättar att hon tycker att man som pedagog bör resonera kring frågan 

om vad man tolkar som en öppen miljö eftersom hon i likhet med Sofia framhåller att en öppen 

miljö tolkas på flera olika sätt. Siri och Sanne berättar att en öppen miljö innebär öppna ytor och 

Solveig berättar att en öppen miljö även innebär öppna hyllor och skåp så att barnen kan se 

leksakerna och nå dem själva.  
 

Enligt informanterna är en innehållsrik och inbjudande miljö i förskolan en miljö som stimulerar 

barnen. Pramling, Samuelsson och Sherdian (2006) belyser att det ska finnas ett varierat material så 

att det finns någonting för alla. Samtliga informanter framhåller vikten av ett varierat material.  Siri 

berättar hur hon ser på begreppet innehållsrik: "Innehållsrik tolkar jag att det ska innehålla många 

olika saker, det ska kunna tilltala många olika barn, det ska finnas nåt för varje barn, om man säger 

så". 
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Enligt Pramling, Samuelsson och Sherdian (2006) ska barnen ha möjlighet att både enskilt men 

även tillsammans med andra kunna leka med varierat material. Sanne anser även att miljön ska 

innehålla mycket färg.  

 
 Ja vi tycker att vi har fått....alltså vi tycker att ja alltså där har jag kommit fram till att..färger m.m 
 för det lockar, för det blir som att barnen sugs till ja men typ den där filten...istället för en helvit, de 
 fastnar ju lite för sådant, ja men färger (Sanne). 
 

Alla informanter berättar även att det är viktigt att ge barnen möjligheter till att prova olika saker 

och att få utforska nya saker på egen hand. Skantze (1998) framhåller att rummet ska ge barnen 

utrymme till att aktivt utforska. Det är inte arkitekturen eller rummet som ska styra. Siri förklarar att 

det ska vara en miljö där det är lätt att samarbeta med andra barn för att få igång dialoger. Siri och 

Solveig poängterar att det är viktigt att barnen känner lust inför att prova, utforska och göra saker. 

"Ja men det ska ge barnen en yta där dom... utmanas till att leka och testa saker..men dom ska också 

kunna göra det utan att bli störda av varandra" (Solveig). 

 

Enligt förskollärarna bör miljön vara varierande och erbjuda varierade lekar och material. Eriksson, 

Bergtström (2013) framhåller att flexibilitet i miljön har blivit ett positivt begrepp men betonar 

också att miljön inte endast ska bestå av flexibla områden. Hon menar att det då blir ensidigt. Sanne 

poängterar att miljön bör vara föränderlig. Sanne och Sofia förklarar att de förändrar miljön 

regelbundet därför att den ska vara rolig och stimulerande för barnen.  

 
 Det ska vara kul… man vill ju att barnen ska ha det roligt, att dom ska leka och ibland behövs det 
 bara att man flyttar den hyllan dit, då blir den en ny lek och sedan får de som utmanas och 
 utveckla det vidare (Sofia). 
 

Solveig och Siri förklarar att det ska finnas någonting för alla. De ska kunna leka rollekar, bygga 

och måla och så vidare. Emmoth (2014) framhåller att förskolan erbjuder ett rikt utbud av material 

som är tillgängligt för barnen. Solveig och Sofia förklarar att en innehållsrik miljö exempelvis kan 

vara att ha tillgång till böcker nära soffan.  

 
 Böcker har vi synligt och det är ju inbjudande för att det ser de ju och då får de gå dit och ta 
 naturligtvis... men just att de vet att det är tillgängligt (Sofia). 
 

Sofia framhåller även att en innehållsrik miljö påverkas av vilket material man har. Sofia förklarar 

att både möbler, leksaker och annat material som finns i rummet, samt vad som hänger på väggarna 

är av betydelse för en innehållsrik miljö. Solveig berättar att de försöker hänga upp barnens alster 

på väggarna. Hon förklarar att man på så sätt synliggör barnens görande samt att man gör deras 

alster meningsfulla.   
  

6.2:2 Barns delaktighet, inflytande och materialets tillgänglighet i den fysiska 

inomhusmiljön  

 
Sheridan (2006) och Emmoth (2014) belyser att barnen på förskolan ska få vara med och bestämma 

hur miljön utformas och vara delaktiga i sitt eget lärande. Alla de intervjuade förskollärarna berättar 

att de ser barnen, vad de leker med och att de formar den fysiska miljön efter barnens intressen. 
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 Ja det är ju som sagt deras behov alltså hur man ser vad de tycker om att göra, det är ju utifrån det vi 
 gör allting och sedan kan ju de också, ja det har ju blivit att de har påverkat oss, det har ju inte varit 
 så att de har sagt vi vill ha mer spindelmannengubbar utan vi har det att gud det här tycker de om 
 så då har vi sett till att det finns  (Sanne). 
 

Emmoth (2014) belyser att pedagoger genom att ta tillvara på barns intressen kan utveckla och 

anpassa miljön inomhus. Förskollärarna berättar att de observerar barnen mycket och tittar på vad 

barnen tycker om att leka och vad de tycker om att göra. Både Sanne och Siri poängterar att de gör 

många observationer och ser var barnen befinner sig, fångar upp det barnen pratar om och ordnar 

det i den mån det är möjligt och tar fram det material som barnen intresserar sig för. 
 

 Jag känner så här att det är ju lättare ju äldre barnen är att verkligen.... för då kan man ju föra ett 
 resonemang med dem på ett annat sätt, nu blir det mer att vi vuxna observerar och tittar och 
 förändrar miljön utefter det och sedan är det ju det att vi ser vad barnen är intresserade av (Siri). 
 

Sanne och Solveig berättar att de tillsammans med sina arbetslag pratar och reflekterar kring barnen 

och deras samspel i och med miljön. "Vi kommunicerar mycket, kommunikation hela tiden känns 

det som...ja då blir det mycket prat om barnen och så...när man ser vad de gör" (Sanne). 

 

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att det är viktigt att förskolans fysiska miljö 

ska kunna förändras och användas på ett flexibelt sätt beroende på vad som intresserar barnen och 

vilka aktiviteter som pågår. Alla förskollärarna berättar att det kan vara lite olika hur ofta de gör 

förändringar men att det alltid är barnens intresse som avgör hur och när man gör det. De förklarar 

också att de små förändringarna görs oftare men att de stora förändringarna görs mer sällan. 

 
 Sedan får man ju inte möblera om för ofta, för då kan det ju bli.. förvirrande för dem, att det blir som 
 aldrig någon ro vart är saker och ting är.. så att man måste ändå ge det tid att landa men ser man att 
 det här vart inte bra, då måste man ju flytta om efter att man har gett det en chans (Solveig). 
 

Informanterna berättar också att de anpassar miljön efter barnens behov och ser vad som fungerar 

och inte. Sanne berättar att om man ser att ett rum bara står tomt och inte används så gör man något 

åt det. Hon menar att man direkt ser om aktiviteterna i rummet avtar. Solveig berättar att de inte 

brukar prata så mycket med barnen om hur de möblerar utan att de ser oftast om förändringen blivit 

bra eller inte. 

  
 Ja ibland känner vi att.. ja men det här vart ju ingen hit och nu tyckte dom inte att det var lika kul att 
 leka med det där och då måste man som tänka om....samma sak nu när vi gjort en bygghörna... i ett 
 rum, ett väldigt svårmöblerat rum, vi får som inte till vad vi ska ha där inne...så vi gjorde bygghörnan 
 där inne...men då bär dom ut  lådorna till lekrummet istället.. så då måste vi tänka om kring det, så då 
 är det ju barnen då..dom är ju delaktiga och har ju inflytande men kanske inte i den direkta 
 omflyttningen, utan vi observerar dem. (Solveig). 
 

Siri förklarar att de kan ändra något, sedan fungerar det bara i några veckor och att man då får tänka 

till om huruvida man ska ta bort något, lägga till något eller förändra helt och hållet. Hon tycker det 

är svårt att svara på hur ofta de gör någon förändring eftersom det är så olika vad man har för 

barngrupp. ”Vi förändrar ju miljön eftersom, om vi till exempel ser att dels att vissa miljöer inte 

används så mycket eller att de inte används på det sättet som vi tror så försöker vi förändra det och 

se vad är det som barnen egentligen vill göra här?” (Siri). De Jong (2010) påpekar att eftersom 
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förutsättningar såsom nya barngrupper, intressen och personal förändras så krävs det en kontinuerlig 

anpassning av lokalerna. Sofia förklarar att de tar fram det material som barnen är intresserade av. 

 
 Vi vet till exempel att den och den är jätte intresserad av dinosaurier, jamen då har vi framme sånt. 
 Om det till exempel är bilar.. då råkar vi ha ett lager bilar, så då tar man fram fler, man kan.. jamen 
 just att man ger dom möjlighet att leka med det dom vill (Sofia). 
 

Sofia berättar att deras idéer och barnens idéer ska pusslas ihop så att det bildar en stimulerande 

vardag. Strandberg (2009) nämner flera aspekter som pedagoger bör tänka på vid förändringar av 

miljön och en av dessa är om det finns utrymme för barnens idéer. 

 

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att barnen ska ha inflytande och kunna ta 

egna initiativ på förskolan. En välbalanserad planering som ger flexibilitet och struktur under dagen 

krävs för detta. Sofia berättar vidare att hennes uppfattning av en stimulerande miljö för barnen är 

att barnen ska ha stort inflytande, att materialet ska finnas tillgängligt och att pedagogerna är 

flexibla. 
 

 Jag tycker att det ska finnas... barn ska ha stort inflytande, vad de vill göra...helst... ska material vara 
 synligt...men lättillgänglighet tycker jag är viktigt... och sen...vi är väldigt flexibla... de får dra in 
 leksaker i... i princip varje rum och ha sina lekar där...för vi vet att kvart i två då städar vi. De har 
 stort inflytande över lokalerna tycker jag och materialet (Sofia). 
 

Enligt Sofia har barnen stora möjligheter till delaktighet och inflytande när det handlar om 

utformningen av den fysiska inomhusmiljön. 
 
 De har stora möjligheter att påverka...nu har vi si och så material framme och ja...då kanske de vill 
 gå till hallen och leka picknick... jamen då gör de ju det... då drar de ju dit filtar och alla saker... 
 jamen det är ju helt okej. De leker kanske bil eller buss eller vad det nu är i soffan i hallen… så jag 
 tycker de har stora möjligheter (Sofia). 
 

Sofia berättar även att de strävar efter att inte ha för mycket material framme samtidigt eftersom det 

kan bli svårt för barnen att välja vad de ska leka med. Solveig förklarar att det är bättre att byta 

material ofta istället för att det finns för mycket material framme då detta gör att det blir svårt för 

barnen att sålla ut vad de vill leka med. Siri menar att de försöker duka fram mycket material och att 

barnen ska känna lust när de kommer in till de olika rummen. Emmoth (2014) framhåller att en 

skapande och kreativ miljö är grunden för barns utveckling och att detta ska ske genom att 

förskolan erbjuder ett rikt utbud av olika material som är tillgängligt för barnen. Solveig, Sanne och 

Sofia berättar att barnen ibland brukar ta med sig leksakerna till andra rum, vilket de får beroende 

på vad det är för material. Solveig påpekar dock att hon ser det som att de har misslyckats med 

uppdraget eftersom rummet inte uppfyller den funktion de hade utformat det för. Solveig tar 

bygghörnan som ett exempel där barnen ska kunna sitta och bygga i lugn och ro utan att bli störda 

och när det är en stor barngrupp fördelas barnen ut på flera olika rum så att det inte blir en sådan 

hög ljudvolym. Solveig menar att det är viktigt att pedagogerna anpassar miljön efter barnen för att 

kunna lyckas få en så bra funktion som möjligt av rummet. ”Hm…jag tycker att ... när man jobbar 

med miljö i förskolan ska man sätta sig på golvet och titta från barnets höjd för det är då man ser 

vad det är dem ser” (Solveig). Hon berättar vidare att de brukar utvärdera och följa upp miljöns 

funktion genom dagliga observationer. Sofia förklarar att de tittar på olika aspekter. ”Har de roligt? 

blir det konflikter? fungerar det? fungerar det inte? ryms det? osv...man får pejla läget” (Sofia). 
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När det handlar om tillgänglighet så berättar Sanne att de har det mesta materialet framme så att 

barnen kan gå och ta det de vill men att vissa saker är undanstoppat och att barnen får fråga efter det. 

Detta eftersom hon av erfarenhet vet att vissa saker blir förstörda om det står framme. Siri berättar 

att de försöker ha saker på barnens nivå. Hon berättar att de har låga bord, stolar och 

toalettstolar. ”Det är ju för att det ska vara anpassat för barnen för att de lätt ska 

kunna ...ja...sitta...bra och det ska vara lättillgängligt, de kan ju också stå och jobba vid borden 

väldigt lätt eftersom det är låga bord” (Siri). De har till exempel låg diskbänk så att barnen kan 

tvätta sina penslar och hämta vatten till vattenfärg. Hon berättar vidare att de vill att rummen ska 

passa alla barn och att de försöker fånga in så många intressen de kan tänkas se. ”Så vi försöker 

också att strukturera upp så att aktiviteterna ska ha sina olika platser medan de även ska passa 

många olika sorters aktivitet” (Siri). 

 

Sofia berättar följande om tillgänglighet: ”Det ska vara synligt material och yta. Om man mer 

tänker gardiner, blommor och mattor än att det liksom ska vara på deras nivå, vem tänker man på då, 

oss som jobbar eller barnen som är här, dvs. vilket fokus har man?” (Sofia). Solveig anser att 

tillgängligheten är en faktor som påverkar barns lärande och utveckling med utgångspunkt från 

miljön. ”Tillgängligheten i första hand, saker och ting kan ju finnas, men när dom inte finns 

tillgängliga så hjälper det ju inte för barnen” (Solveig). 

 

Sofia förklarar att materialet ska synliggöras genom att det ska vara i barnens höjd och finnas 

tillgängligt hela tiden. Hon berättar att hon är nöjd med utformningen av miljön och att det finns 

lagom med material framme. Hon förklarar liksom Solveig att om det finns för mycket material 

framme så kan det bli för många intryck samtidigt för barnen att hantera. Det blir svårt för barnen 

att veta vad de ska leka med. Hon berättar att de märker mycket genom att observera. Sofia menar 

att pedagogerna ser om barnen leker med materialet eller bara häller ut det. Solveig berättar att det 

har försökt sätt upp barnens alster på deras nivå men att barnen har svårt att låta dem hänga kvar. 

Hon menar vidare att det är roligare för barnen att se sina målningar om de hänger på deras nivå. 

Därför tycker hon att de borde försöka få tag på en tavla med plexiglas så de kunde hänga in 

målningarna bakom plexiglaset. Detta för att de ska få hänga ifred. Solveig poängterar att det är 

roligare för barnen att se sina målningar tydligt än att de sitter högt uppe och inte blir synliga för 

barnen. 

 

6.2:3 Möjligheter och begränsningar i den fysiska inomhusmiljön 
 

Samtliga informanter berättar om deras möjligheter att kunna förändra och påverka inomhusmiljön. 

De menar att de har stora möjligheter till detta utifrån de material och möbler de redan har och att 

de gör så gott de kan. Granbom (2011) framhåller att de fysiska föremålen på förskolan både kan 

öppna upp och hindra nya möjligheter. Sofia berättar att de har stora möjligheter att vara väldigt 

flexibla. 

 
 Utifrån dom förutsättningar vi har så har vi ju stora möjligheter att påverka... det är ju bara att vi 
 tittar på varandra och säga kan vi inte göra om det där? jamen då gör vi om det, det liksom sitter 
 inte fas (Sofia). 
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Alla de intervjuade förskollärarna berättar att de kan påverka och förändra miljön och dess innehåll 

som de själva vill. Siri förklarar att det inte finns något eller någon som säger att det ska se ut eller 

vara på ett speciellt sätt utan att det är upp till varje arbetslag att bestämma utformning och innehåll. 

Hon förklarar vidare att det finns en önskan hos henne att hela förskolan skulle ha någon gemensam 

policy för den fysiska miljön: 
 

 Att man lyfter frågan på hela huset, vad vill vi att miljön ska spegla, hur vill vi att miljön ska vara, 
 vad ska man få för känsla när man kommer in på vår förskola? vad ska man få för känsla som barn 
 och vad ska man få för känsla som förälder? Jag önskar att vi hade så men tyvärr har vi inte det 
 (Siri). 
 

Siri nämner begränsningar som finns och det är främst den ekonomiska delen. Sanne, Solveig och 

Sofia berättar också om de ekonomiska begränsningarna och att de inte kan köpa in det material och 

möbler de önskar. Sofia berättar att de i nuläget har köpstopp och att detta kan påverka förändringar 

och utformningar av inomhusmiljön."Ja, men utifrån dom förutsättningar vi har så har vi som stora.. 

utifrån det vi redan har...men sen om man behöver köpa någonting större måste man som gå andra 

vägar eller kanske vänta, det är en ekonomisk fråga också” (Sofia). Solveig berättar att de har 

möjlighet att påverka med det material som redan finns på förskolan. När de behöver något nytt är 

det svårt eftersom det inte finns några pengar. Hon menar vidare att lokalerna inte går att påverka, 

att möbler kostar mycket och att de därför oftast får använda sig av gratis material.  

 

Siri nämner tiden som ytterligare en begränsning, att det krävs tid för observation och planering 

men menar att de gör så gott de kan. Siri berättar att de är ett nytt arbetslag och att det då är mycket 

de vill prata om och just miljön har de inte haft tid att prata så mycket om. Sanne berättar att de tar 

sig den tiden som krävs för att få det som de vill ha på avdelningen. "Vi har skapat oss tid, annars 

tar vi oss tid, vi tycker att det är viktigt att när barnen precis börjat till exempel eller under tiden i 

början då tar vi hellre kvällstid, alltså då ser vi till att det blir gjort” (Sanne). 

 

Siri berättar att både finns fördelar och nackdelar med de lokaler de har. Det som är positivt är att de 

har mjuka golv och att de har låga bord, stolar och toaletter som är anpassade för barnen. Det som 

hon ser som negativt är att deras lilla hall är för liten, även att det är lyhört och då tänker hon främst 

på barnen som ska sova. I jämförelse med Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) menar Siri att 

de skulle vilja kunna använda samtliga rum under hela dagen. Hon nämner dock att några barn 

sover i vagnar i rolleksrummet eftersom de inte har möjlighet att ha dem någon annanstans. De kan 

därför inte använda detta rum under den delen av dagen. ”Det tycker jag inte alls egentligen känns 

ok men vi hittar inget bra alternativ i dagsläget" (Siri). Björklid (2005) ger ett exempel på en 

begränsning och det handlar om att behöva avstå från en aktivitet man har lust med själv för att det 

finns barn som sover. 

 

Sofia berättar att hon är nöjd med förskolans lokaler. Hon ser det som en fördel att huset är byggt 

som en förskola ifrån början. ”Ja men om man tänker kanske material, alltså golv och..alltså det 

kanske inte finns tvättställ, det kanske inte finns...det är liksom konkreta grejer som måste finnas 

och så vet man inte hur stora ytorna är, hur man som.. ska använda rummen” (Sofia). Hon påpekar 

även att det är en fördel att det är en 3-avdelningsförskola eftersom de kan låna möbler och material 

av varandra. 
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Solveig förklarar att hon inte är riktigt nöjd med förskolans lokaler. I likhet med Björklid (2005) 

berättar Solveig att små och trånga lokaler innebär en stressfaktor för både vuxna och barn. 

 
 Jag tycker att vi har en..för liten yta, jag tycker att vår hall är jätte .. inte funktionell eftersom att vi 
 inte har något vagnsförråd så vi får ha alla vagnar i hallen. Så blir pedagogiken lidande på grund av 
 vagnarna så att påklädning blir en stressig situation, ofta är den väldigt stressig på de flesta eller på 
 många förskolor men det blir värre i och med att vi inte har någon yta att vara på (Solveig). 
 

Solveig berättar även att fönstren är för höga och menar att de borde vara i barnens höjd så att de 

kan se ut genom dem utan att behöva stå på en stol. Hon menar att pedagogiken kan bli lidande om 

barnen inte kan se ut genom fönstren. Hon förklarar att om de har samling och pratar om hösten så 

menar hon att en viktig del är att barnen ska kunna se ut medan de pratar. Solveig berättar också att 

ljudnivån är ett hinder. Hon förklarar vidare att det är ganska mycket barn på den golvytan som 

finns, vilket gör att det blir för hög ljudnivå. Detta medför att det finns vissa saker som inte går att 

göra inne för att det då blir för skrikigt och för högljutt. Sanne berättar när det handlar om lokalerna 

att de gärna skulle vilja ha ett rum till så att de kan ha ateljén till bara målarrum och att ha ett rum 

för legot. I dagsläget är det lego både i ateljén och i skötrummet. Utöver detta så menar Sanne att de 

är nöjda med de lokaler de har och att det är fräscht. De är också nöjda med den fysiska miljön i 

stort. 

 

6.3 Jämförelse och reflektion 

 
När det kommer till material, tillgänglighet och hur rummen upplevs jämför vi våra 

bilddokumentationer med förskollärarnas beskrivningar och uppfattningar om deras fysiska 

inomhusmiljö och belyser eventuella likheter och skillnader. Det är dessa delar som är möjliga att 

jämföra med det vi sett och som vi kan reflektera kring. Vi jämför även likheter och skillnader 

mellan de fyra förskollärarnas uppfattningar kring deras fysiska inomhusmiljöer och reflekterar 

över dessa.  

 

Informanterna berättar om att deras fysiska inomhusmiljöer ska vara trygga och att det dels innebär 

att barnen ska känna sig trygga i alla rum, veta var material finns genom att det är väl strukturerat, 

hur det är möblerat och även var de vuxna befinner sig. Utifrån våra dokumentationer så är 

materialet väl strukturerat i rummen i exempelvis lådor som är märkta med bilder och ord som 

beskriver vad respektive låda ska innehålla. Vi upplever att denna slags strukturering till viss del är 

bra eftersom att barnen då på ett tydligt sätt vet var saker och ting ska vara. I likhet med 

informanternas uppfattning när det gäller en trygg fysisk miljö upplever vi att denna slags struktur 

kan ge barnen trygghet (jfr. Ekström, 2005). 

 

Solveig, Sanne och Sofia berättar att barnen ibland tar med sig leksakerna till andra rum, vilket de 

får beroende på vad det är för material. Siri nämner att aktiviteterna ska ha sina olika platser och 

även passa många olika sorters aktiviteter. Vi tolkar det som att barnen får ett mer utmanade 

samspel i och med miljön när de får möjlighet att vara flexibla. Man bör dock utgå ifrån vad det är 

för typ av material och utformning av rum eftersom allt material kanske inte passar att användas i 

alla rum (jfr. De Jong, 2010). Solveig och Sofia berättar att en trygg miljö även handlar om att 

materialet ska vara säkert så att barnen inte kan göra sig illa.  
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När det handlar om en öppen miljö berättar förskollärarna att det ska vara öppna ytor, den ska vara 

självgående, tillgänglig och anpassad till alla barn vilket innebär att materialet ska vara synligt för 

barnen genom öppna skåp, hyllor och barnen ska kunna nå materialet själva. Våra dokumentationer 

visar att förskola 1 och 2 har öppna ytor. Med detta menar vi att rummen upplevs luftiga och att det 

finns en lagom mängd material och möbler i relation till rummets yta. På förskola 3 och 4 upplevs 

rummen mindre eftersom det är mer material och möbler på den befintliga ytan. Samtliga 

förskollärare framhåller vikten av tillgängligt material och att det ska finnas en variation (jfr. 

Emmoth, 2014).Våra dokumentationer visar att det finns tillgängligt material på avdelningarna i 

barnens höjd. Det är olika på förskolorna i vilken utsträckning materialet varierar. Förskollärarna 

berättar att barnen ska få möjlighet att prova på och utforska olika material och lekar. 

Dokumentationerna visar även att det finns en del material som finns högt upp på öppna hyllor och 

även i slutna skåp. Vi reflekterar över av att material såsom leksaker, böcker, en del 

standardmaterial såsom pennor, papper och saxar finns på barnens höjd medan material såsom färg, 

paljetter, färgat papper och glitter fanns antingen högt upp på öppna hyllor eller i slutna skåp.  

 

Informanterna förklarar att det blir inbjudande, utmanande och stimulerande för barnen med 

utforskande av olika material, även att det ger barnen tillgång till en innehållsrik fysisk 

inomhusmiljö. De intervjuade förskollärarna berättar att den fysiska miljön ska tilltala barnen.   

Vi upplever utifrån våra dokumentationer att gardiner, blommor och färg kan ge ett positivt intryck. 

Sofia och Solveig berättar att det ska finnas lagom mycket material framme och menar att det blir 

för många intryck för barnen och att detta medför att de inte vet vad de ska leka med. Siri och 

Sanne berättar att de vill att de ska finnas en riklig variation av material framme så att barnen har 

mycket att välja bland och att det ska passa många barn. Dokumentationerna visar att förskolorna 

har ungefär samma material men rummens storlek och arkitekturen skiljer sig åt.  

 

Våra dokumentationer visar att det ser olika ut på alla förskolor när det kommer till hur möblerna är 

anpassade till barnen. På (förskola 2) är det låga bord och stolar, på (förskola 4) är det höga bord 

och stolar och på (förskola 1 och 3) är det blandat. Siri på (förskola 2) berättar att de har låga bord 

och stolar för att det ska vara anpassat till barnen och att det ska underlätta för dem i deras 

aktiviteter. Solveig på (förskola 4) nämner inget om syfte med möblernas storlek. 

Dokumentationerna visar att det är få låga bord och stolar på avdelningarna men att det finns låga 

toalettstolar och handfat på tre av de fyra besökta förskolorna.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att barnen ska få vara med och bestämma hur 

miljön ska vara utformad. Samtliga förskollärare berättar att de formar den fysiska miljön efter 

barnens intressen. De förklarar att de i stor utsträckning observerar barnen för att synliggöra vad 

som intresserar dem, vad de samtalar om och hur deras lek i samspel med den fysiska 

inomhusmiljön fungerar. Genom att ta reda på vad barnen är intresserade av så menar förskollärarna 

att barnen är delaktiga i och får inflytande över innehåll och utformning i den fysiska 

inomhusmiljön. Förskollärarna framhåller vikten av att observera barnen. Vi reflekterar över att de 

inte nämner samtal med barnen som ett sätt att göra barnen delaktiga och få inflytande över den 

fysiska miljön på förskolan. Sanne och Solveig berättar dock att de vuxna kommunicerar mycket 

kring barnen, miljön och dess funktion.  
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I förändring av miljön framhåller Strandberg (2009) att pedagoger bör tänka vad som är möjligt att 

göra i rummen, det vill säga vilka aktiviteter är möjliga, vilket material är tillgängligt och har 

barnen möjlighet ett leka utifrån egna idéer? Förskollärarna berättar att de gör förändringar i miljön 

när de ser att rummen inte används. De lägger då till något, tar bort något eller förändrar allt. 

Solveig framhåller att om rummet inte uppfyller den funktion som det var tänkt så har de 

misslyckats med uppdraget. Förskollärarna berättar att de genom observationer utvärderar och följer 

upp miljöns funktion. De berättar vidare att de tittar på vad som fungerar och inte i barnens samspel 

med rummens utformning och det tillgängliga materialet. Sofia uttrycker: "man får pejla läget." 

Informanterna berättar att de gör små förändringar ofta men att de stora förändringarna sker mer 

sällan. Vi tolkar det som att barnens intressen styr när, hur och var förändringarna görs.  

 

Siri (förskola 2) anser att tiden är en begränsning. Detta för att det tar tid att observera barnen. Vi 

reflekterar över att det inte är fler av förskollärarna som nämner tid som ett hinder. De intervjuade 

förskollärarna är överens om att det största hindret är den begränsade ekonomin. De kan inte köpa 

in de möbler och det materialet som de önskar och detta medför att de känner sig begränsade när det 

kommer till hur avdelningen ser ut, möbler och vilket material som barnen får ta del av. Enligt 

Björklid (2005) är miljön betydelsefull för barnen. Vi reflekterar över att ekonomin är ett vanligt 

hinder och att detta kan sätta stopp för pedagogernas möjligheter att förändra i miljön. Samtliga 

informanter menar att de trots den begränsade ekonomin har möjligheter att förändra och påverka 

utformning och innehåll med de resurser som finns. Sofia (förskola 3) berättar att de kan låna 

material och möbler mellan avdelningarna och att hon ser det som en möjlighet. Vi tolkar det som 

att förskollärarna är kreativa och hittar möjligheter och lösningar för hur de kontinuerligt kan 

förändra miljön utifrån barnens intressen.  

 

När det handlar om förskolornas lokaler beskriver Solveig (förskola 4) rummen som trånga och att 

detta upplevs stressigt (jfr. Björklid, 2005). Vår reflektion kring detta är att vi ser det som positivt 

att det endast är en förskollärare som nämner rummens storlek som en stressfaktor. 

 

6.4  Åter till forskningsfrågorna  
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka fyra förskollärares uppfattningar om utformningen 

av och innehållet i den fysiska inomhusmiljön på de förskolor där de arbetar. Vi vill här 

sammanföra resultatet och detta görs genom att forskningsfrågorna var för sig åter aktualiseras. 

 

Hur beskriver studiens förskollärare den fysiska inomhusmiljöns utformning och innehåll? 

 

Den fysiska inomhusmiljön innefattar material, rum och utformning. I enlighet med läroplanens mål 

ska pedagogerna sträva efter att miljön ska vara stimulerande och utmanande för barnen. Med detta 

menar förskollärarna att barnen ska känna lust och nyfikenhet för att både enskilt och gemensamt 

leka i den miljö de befinner sig i. Materialet ska också vara synligt och tillgängligt för barnen. 

Trygg och öppen har också visat sig vara viktigt i den fysiska inomhusmiljön. Att miljön är öppen 

innebär dels att ytorna är öppna och luftiga, dels öppna hyllor och skåp men även att miljön ska 

vara enkel och självgående. En trygg miljö kan både handla om relationen mellan barn och vuxen 

men också att ha en strukturerad miljö där saker och ting har sin givna plats. 
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Miljön ska också vara innehållsrik och flexibel. Detta innebär att det ska finnas en variation av 

material och att miljön kontinuerligt ska kunna förändras. Möbler och sådant som hänger på 

väggarna är också av betydelse för en innehållsrik miljö. 

 

På vilket sätt beskrivs barns delaktighet, inflytande och materialets tillgänglighet i den fysiska 

inomhusmiljön? 

 

Det är barnens intressen och behov som styr hur den fysiska miljön är utformad, vad den innehåller 

och när och hur den ska förändras. Förskollärarna observerar barnen i stor utsträckning för att ta 

reda på vad de är intresserade av. De för även dagliga samtal i arbetslaget kring vad det observerat 

men pratar inte lika ofta med barnen om hur de vill förändra i miljön och vad miljön ska innehålla. 

Små förändringar görs ofta men de stora förändringarna sker mer sällan. Ett exempel på när en 

förändring av ett rum görs är när rummet står tomt och inte används av barnen. Hur ofta 

förändringar görs är olika eftersom barngrupper och deras intressen förändras.  

 

En stimulerande miljö förklaras som en miljö där barnen har stort inflytande, där materialet är 

tillgängligt och att pedagogerna är flexibla. Tillgänglighet handlar om materialet och hur detta är 

placerat. Mycket av materialet är tillgängligt medan visst material är placerat högt uppe på öppna 

hyllor eller i slutna skåp. De råder delade meningar om mängden material som ska finnas framme 

för barnen. En del av förskollärarna tycker att det ska finnas rikligt med material framme så det 

finns mycket att välja bland. Några menar att för mycket material blir förvirrande för barnen och 

skapar en osäkerhet om vad de ska leka med. 

 

Vilka möjligheter och begränsningar ser studiens förskollärare i den fysiska inomhusmiljön? 

 

Förskollärarna berättar att de har stora möjligheter att påverka och förändra den fysiska 

inomhusmiljön utifrån de möbler, rum och material som finns. Förskolorna har en begränsad 

ekonomi som medför att inköp av möbler och material inte kan göras i den utsträckning som är 

önskvärd. Detta kan påverka utformning och förändring av inomhusmiljön. Det är arbetslaget som 

bestämmer och avgör utformning och innehåll eftersom det inte finns några riktlinjer för vad miljön 

ska innehålla eller hur den ska vara utformad. Däremot har arbetslagen som mål att miljön ska 

kunna stimulera alla barnens behov och intressen. Tiden nämns som en begränsning av en av 

förskollärarna eftersom hon upplever att det tar tid för att exempelvis planera och observera barnen.  
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7. Diskussion 
 

I denna del kommer vi diskutera resultatet och litteraturen i förhållande till syfte och 

frågeställningar. Innan vi påbörjade vårt arbete hade vi uppfattningen om att den fysiska miljön inte 

har någon central roll i förskolan och att det inte läggs så mycket tid till att fundera och reflektera 

över miljöns betydelse. 

 

Förskollärarna nämner att trygghet kan handla både om relationen mellan barn och vuxna men 

också om hur det är strukturerat på avdelningen och att barnen ska veta var saker och ting är. 

Mycket material ligger i lådor som är märkta med dess innehåll (jfr Pramling Samuelsson, Sheridan 

och Johansson 2009; Ekström 2007). De berättar också att rummen har sina olika aktiviteter och att 

barnen ska veta var saker och ting hör hemma. Någon nämner att barnen får ta med sig materialet 

från rum till rum men att sakerna ändå ska ha sin bestämda plats. Vi menar att det ska vara en balans 

i strukturen på avdelningen när det handlar om materialet. Det är bra att barnen vet vart saker och 

ting ska vara men tycker ändå att barnen inte ska behöva känna sig begränsade att bara använda 

materialet i vissa rum. Vi anser att barnen ska kunna vara flexibla och även rummen. Vi anser dock 

att det är skillnad på vilket material det handlar om och att allt material inte går att använda och leka 

med i alla rum. Vår uppfattning är att det är vanligt att rummen på förskolorna har en på förhand 

bestämd funktion. Exempelvis bygg och konstruktionsrum där barnen förväntas leka med det 

innehåll som är där, detta ger barnen mindre flexibilitet. Vi anser att rummen till viss del kan ha ett 

och samma innehåll som är kopplat till specifika aktiviteter men att det ska finnas rum som är som 

en öppen bok, att barnen där kan välja fritt vad de vill göra, det vill säga att det finns mycket 

material för olika aktiviteter. Att det inte är förutbestämt vad som ska lekas med eller hända i 

rummet. Vi anser barnen i dessa flexibla rum får använda sin fantasi på ett annat sätt. (jfr Eriksson, 

Bergström 2013; Davidsson 2008). 

 

Trageton (1996) menar att förskolans fysiska inomhusmiljö ska vara självinstruerade eftersom 

barnen ska kunna klara sig själva. Vi tolkar detta som en miljö där materialet är tillgängligt för 

barnen och som de ska kunna nå utan att behöva ta hjälp av en vuxen. De intervjuade förskollärarna 

berättar att de har tillgängligt material för barnen och att detta är viktigt. Utifrån våra 

dokumentationer har vi dock sett att mycket material ligger långt uppe eller i slutna skåp, vi frågar 

oss varför det är så. Det material som ofta inte är tillgängligt är olika typer av färg, paljetter, vissa 

pärlor och naturmaterial. Vi antar att det dels handlar om att det är material som är dyrt, kladdigt 

eller som barnen kan göra illa sig på. Vi anser å ena sidan att så mycket material som möjligt ska 

vara placerat på barnens nivå och vara tillgängligt hela tiden men å andra sidan måste man tänka på 

vad man har för barngrupp och vad det handlar om för material. Vi har utifrån våra dokumentationer 

sett att löst material såsom kuddar och filtar inte fanns tillgängligt i så stor utsträckning. Vi menar i 

likhet med Björklid (2005) att det finns ett värde i löst material eftersom barnen på så sätt kan flytta 

och förändra i miljön så att den passar deras lek.  

 

Vi anser att lokaler, utformning och material ska anpassas och förändras efter den aktuella 

barngruppen eftersom barn är olika med olika intressen och behov. Detta bör göras kontinuerligt (jfr 

De Jong 2010). De intervjuade förskollärarna berättar att de formar den fysiska miljön efter barnens 

intressen och att de förändrar i miljön exempelvis om de ser att barnen inte använder ett visst rum. 

De berättar också att de gör mindre förändringar oftare än vad de gör stora. Enligt vår erfarenhet så 
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ser miljöerna på förskolan ungefär likadan ut och innehåller ungefär samma möbler och material. 

Våra dokumentationer visar också detta. Det är lite oklart utifrån våra intervjuer hur ofta de 

förändrar i miljön eftersom de anser att det är svårt att säga, men alla förskollärarna poängterar att 

det alltid är utifrån barnen och deras intresse som förändringarna görs. Detta anser vi är positivt 

eftersom verksamheten alltid ska utgå ifrån barnens intressen. Sedan är det kanske lättare att de 

vuxna pratar om hur och vad de ska göra i den fysiska miljön men betydligt svårare att genomföra 

det i praktiken. 

 

En förskollärare nämner att tiden är en begränsning för dem. Att observation och planering tar tid 

och att den tiden inte alltid finns för allt de vill göra. Vi reflekterar över att det inte är fler 

förskollärare som nämner tid som ett hinder då vi av egen erfarenhet upplever att tiden nämns som 

ett vanligt hinder. Förskollärarna berättar alla om de ekonomiska begränsningarna som finns på 

deras förskolor och att dessa innebär att de inte kan köpa in de möbler och material som de skulle 

vilja. De känner sig begränsade när det kommer till utformning och material som barnen får tillgång 

till. De menar ändå att de gör så gott de kan med de befintliga resurserna. De berättar att det inte 

finns något eller någon som bestämmer hur det ska se ut förutom de i arbetslaget. Vi anser att det är 

synd att förskolorna ska vara så ekonomiskt begränsade men att de menar att de gör det bästa av 

situationen.  

 

Avdelningar kan till exempel låna material av varandra och genom erfarenhet vet vi att till exempel 

en ommöblering kan göra stor skillnad och bli ett nytt rum. Även att man kan byta möbler mellan 

rummen för att få en synlig förändring. Våra dokumentationer visar att förskolorna erbjuder ungefär 

samma material. Vi anser dock att materialets mängd i förhållande till avdelningarnas yta avgör hur 

öppna rummen upplevs. Vi anser därför att arkitekturen är lika betydelsefull som miljöns innehåll 

eftersom rummens storlek i samspel med innehållet både kan begränsa eller öppna upp barnens 

möjligheter till samspel och lek (jfr. Skantze 1998; De Jong 2010). 

 

Granbom (2010) framhåller att miljön ska tilltala barnen men att det ändå är de vuxna som 

bestämmer vad det är för aktiviteter som ska ske i rummen. Samtliga förskollärare framhåller vikten 

vid att observera barnen och forma den fysiska miljön efter deras intressen. De förklarar att de 

genom observation kan synliggöra barnens intressen, vad de samtalar om och hur de leker och 

samspelar i och med den fysiska inomhusmiljön. Vår uppfattning utifrån detta är att förskollärarna 

är eniga om att de genom observation försöker ha koll på läget eftersom barnens intressen och 

nyfikenhet för saker och ting kan variera och förändras ofta.  

 

Två av förskollärarna berättar att de i deras arbetslag kontinuerligt brukar kommunicera och 

reflektera över vad de observerat. Vi tycker att det är bra att arbetslaget ständigt reflekterar över 

observationerna eftersom saker och ting kan uppfattas olika beroende på kunskaper och tidigare 

erfarenheter. Genom gemensam reflektion i arbetslaget anser vi att personalen kan få en tydligare 

bild över vad som intresserar barnen i den fysiska miljön. I likhet med De Jong (2010) anser vi att 

förskolans verksamhet kan uppnå en hög kvalitet om personalen är medveten om lokalers 

användning och egenskaper. Ingen av förskollärarna nämner samtal tillsammans med barnen som en 

metod för att ta reda på hur barnen vill att miljön ska tilltala dem. Vi frågor oss varför eftersom vi 

anser att det är ett bra sätt att göra barnen delaktiga och få inflytande över den fysiska miljöns 

innehåll och utformning. Vi anser att pedagoger genom samtal och reflektion med barnen kan 
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synliggöra vad barnen intresserar sig för och hur de vill att miljön ska utformas samt vilket material 

de vill att miljön ska innehålla. Detta kan vara ett bra komplement till förskollärarnas observationer.  

 

Utifrån denna studie är vår uppfattning att miljön kan upplevas olika beroende på vem som 

samspelar i och med miljön och vem som tittar på den. Vi upplever att det är ett utmanade uppdrag 

för pedagoger att anpassa miljön efter barnens behov och intressen när barn och barngrupper är 

olika. Det finns vissa begränsningar, till exempel förskolans ekonomi, lokalers storlek och att tiden 

inte alltid räcker till. Vår tidigare uppfattning om den fysiska inomhusmiljön på förskolan var att 

pedagogerna inte lägger tillräckligt med tid till reflektion över miljöns betydelse och att den inte har 

någon central roll. Utifrån studiens resultat har vi uppfattat att de intervjuade förskollärarna anser 

att den fysiska miljön är viktig. De reflekterar med sitt arbetslag kring miljön men för lite med 

barnen. Vår tolkning är att de intervjuade förskollärarna är medvetna om att miljön är aktiv och 

föränderlig men att de vill ägna mer tid till att reflektera över den fysiska miljön. Vi tolkar det även 

som att de ständigt strävar efter att anpassa den fysiska miljön efter barns behov och intressen. För 

vidare forskning föreslås att undersöka hur barn i en specifik ålder ges möjlighet till delaktighet och 

inflytande över den fysiska inomhusmiljön eftersom varje barns behov och intressen ska stimuleras 

och utmanas.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Referenser 

 
Tryckta källor 

 

Asplund Carlsson, Maj & Pramling Samuelsson, Ingrid (2014). Det lekande, lärande barnet i en 

utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber AB. 

 

Björklid, Pia (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande 

och fysisk miljö i förskolan och skola. Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Liber. 

 

Braxell, Stina (2010). Skapande barn- att arbeta med bild i förskolan. Stockholm: Lärarförbundets 

förlag.  

 

Davidsson, Brigitta  (2008). Skolans olika rum och platser sett ur barns perspektiv. I: Sandberg, 

Anette. Miljöer för lek, lärande och samspel. s.37-60. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

De Jong, Marjanna (Red. 2010). Förskolans fysiska miljö. I: Riddersporre, Bim & Persson, Sven. 

Utbildningsvetenskap för förskolan. s.253- 271. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Ekström, Kenneth (2007). Förskolans pedagogiska praktik- Ett verksamhetsperspektiv (avhandling 

för doktorsexamen, Umeå universitet, 2007). 

 

Emmoth, Katarina (2014). Grunden läggs i förskolan - Förskolepedagogers tankar om utveckling, 

lärande och dokumentation (Licentiatavhandling, Umeå universitet, 2014). 

 

Engdahl, Ingrid, Hallström-Welén Inger & Rindsjö Inger (1998). Åtta förskolerum. En 

Kartläggning av den fysiska miljön i förskolan. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm. 

 

Eriksson Bergström, Sofia (2013). Rum, barn och pedagoger – om möjligheter och begränsningar i 

förskolans fysiska miljö (avhandling för doktorsexamen, Umeå universitet, 2013). 

 

Granbom, Ingrid (2011). "Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av 

förskolan som pedagogisk praktik (avhandling för doktorsexamen, Högskolans i Jönköping, 2011). 

 

Lindqvist, Gunilla (Red.1991). Vygotskij och skolan - Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogiska 

psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur.  

 

Johansson, Bo & Svedner, Per-Olof (2010) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget. 

 

Karlsson, Rauni (2008). Lekens form och innehåll - gestaltning av demokratiska aspekter i en 

förskolekontext. I: Sandberg, Anette. Miljöer för lek, lärande och samspel. s.63-85. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 



35 
 

Kvale Steinar & Brinkmann Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Lenz Taguchi, Hillevi (1997). Varför pedagogisk dokumentation? - om barnsyn, kunskapssyn och ett 

förändrat förhållningssätt till förskolans arbete. Stockholm: HLS. 

 

Löfdahl, Annika, Hjalmarsson, Maria & Franzén, Karin (2014). Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. Stockholm: Liber. 

 

Nordin-Hultman, Elisabeth  (2011). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (avhandling 

för doktorsexamen, Stockholm: Liber, 2011). 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid, Sheridan Sonja och Johansson Eva (2009). Tvärsnittsstudie. Barns 

tidiga lärande – En tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis. 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2006). Lärandets grogrund. Studentlitteratur AB. 

 

Riddersporre, Bim & Persson, Sven (Red. 2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Reggio Emilia Institutet (2015).  

Tillgänglig på internet: http://www.reggioemilia.se/pedagogiken/  

(Hämtad 2015-11-20). 

 

Sandberg, Anette (2010). Miljöer för lek, lärande och samspel. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Sandberg Anette & Vuorinen Tuula (2010). Barndomens lekmiljöer - förr och nu. I: Sandberg, 

Anette. Miljöer för lek, lärande och samspel. s.13-36. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Skantze, Ann (Red. 1998). Barns rum som möjlighetsrum. I Berefelt, Gunnar. Barnens rum. s.13-20. 

Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. 

 

Skolverket (2013). Allmänna råd med kommentarer för förskolan (2013). Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpu

bext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3139.pdf%3Fk%3D3139  

(Hämtad  2015-10-16). 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan 98 (rev. 2010). Stockholm: Fritzes. Tillgänglig på internet:  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpu

bext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442  

(Hämtad 2015-10-16). 

 



36 
 

Strandberg, Leif (2009). Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Nordstedts förlag AB. 

 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag (bokförlaget Prisma).  

 

Trageton, Arne (1996). Lek med material. Konstruktionslek och barns utveckling. Stockholm: Runa 

Förlag. 

 

Vetenskapsrådets (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på internet: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf.  

(Hämtad 2015-10-12). 

 
Otryckta källor 

 

Sanne, enskild intervju         2015-10-08 

Sofia, enskild intervju          2015-10-08 

Siri, enskild intervju             2015-10-09 

Solveig, enskild intervju       2015-10-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Bilaga 1. 
 

Förskolans fysiska miljö 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen till förskollärare vid Umeå universitet. 

Vi har nu påbörjat vårt examensarbete. Detta arbete behandlar förskolans fysiska inomhusmiljö och 

omfattar exempelvis material, inredning och tillgänglighet. 

Vårt forskningsintresse är förskollärares syn på den fysiska miljön och dess utformning och hur det 

påverkar barns lärande och utveckling. Även hur ni tänker när man planerar och utformar den 

fysiska miljön. 

 

Det vore av stor vikt för vår forskning om ni vill delge oss era tankar och erfarenheter genom att 

delta i en samtalsintervju. Denna beräknas ta max en timme. Era namn och arbetsplatser kommer att 

anonymiseras och inte nämnas i arbetet. Den information som ges kommer endast användas i 

forskningssyfte och kommer inte att kunna kopplas till er. Information och resultat kommer att 

behandlas så att obehöriga inte kan ta del av den. 

Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta intervjun. Vi kommer att använda 

ljudinspelning som metod för att kunna bearbeta materialet. 

 

Vi kommer att ta kontakt med er angående dag, tid och plats för intervjun. 

 

Har ni några funderingar hoppas vi att ni tar kontakt med oss 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emmy Fransson 070- XXX XX XX. Mailadress: 

 

Helena Eiremo   070- XXX XX XX. Mailadress: 
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Bilaga 2. 

 
Informerat samtycke 

 

Härmed samtycker jag till att delta i denna undersökning genom en samtalsintervju. Ni får genom 

denna intervju ta del av mina tankar och erfarenheter om förskolans fysiska miljö. 

 

 

Underskrift 

 

 

…................................................................................................................... 

 

Namnförtydligande 

 

 

….................................................................................................................. 
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Bilaga 3. 

 
Observationsfrågor 

 

1. Hur är avdelningen utformad? 

2. Vad har den fysiska miljön för egenskaper? 

3. Hur ser materialets tillgänglighet ut? 

4. Vad finns det för material? 
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Bilaga 4. 

 
Intervjuguide 

 Berätta om din bakgrund som förskollärare 

 Berätta om beskriv den barngrupp du arbetar med just nu? 

 

 

1. Vad anser du att den fysiska miljön omfattar? 

2. Vad anser du påverkar barns lärande och utveckling med utgångspunkt från miljön? På vilket sätt? 

3. Vad anser du är en stimulerande miljö för barnen? 

Varför?   

 

4. Beskriv den aktuella fysiska inomhusmiljön? 

5. Hur ser du på förskolans lokaler? 

6. Berätta vad ni har för syfte med innehåll och utformning av den aktuella fysiska inomhusmiljön. 

7. Vad ser du för möjligheter att påverka förändring och utformning av den fysiska miljön? Hinder? 

8. Hur ofta förändrar ni den fysiska miljön inomhus och varför? 

9. Hur utvärderar och följer ni upp inomhusmiljön och dess funktion? Hur ofta? Varför? 

10. Berätta om hur barnens delaktighet och inflytande ser ut när det handlar om innehåll i den 

fysiska miljön? 

11. Hur fångas barnens behov och intressen upp? 

12. Finns det något underlag ni använder när ni ska utforma den fysiska miljön? I så fall Vilka? 

Varför? 

13. Hur tolkar du följande mål och riktlinjer från förskolans läroplan när ni utformar miljön? 

 

I Lpfö 98 (rev. 2010) kan man läsa att: 
 Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar  till lek och aktivitet. 

 (s.6). 
 

 Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande (s.9). 

 

 

 

  

 


