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Förord 
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lärmiljöerna och dess utformning.  

 

 

 

Tack! 

Fatemeh Sadat Seyedi och Aygul Dusmukhametava 

 April 2017 

  



  

Sammanfattning 

 
Syfte med vår studie är att bidra med kunskap om den fysiska miljön som pedagogisk lärmiljö 
i förskolan. Våra frågeställningar fokuserar på pedagogernas och barnens erfarenheter av de 
fysiska miljöerna samt hur de miljöerna ser ut på olika förskolor. Vi använde kvalitativa 
intervjuer, gruppaktiviteter (gruppintervjuer) och observationer för att samla in data. Empirin 
analyserades utifrån våra teoretiska utgångspunkter, dvs. sociokulturellt perspektiv samt 
barnperspektiv och barns perspektiv. 
 
Resultaten visar att barn, pedagoger och fysisk miljö är de tre aktörerna som samverkar i de 
pedagogiska läromiljöerna, vilket både skapar möjligheter och begränsningar. Hall, matrum, 
byggrum/bygghörna och ateljé/skapandehörna är bland de vanligt förekommande 
rummen/hörnor samt skapandematerial och konstruktion material är vanligt förekommande 
material på fem undersökta förskolor och detta var barnen också mest intresserade utav. 
Resultaten visar att arrangering av miljö påverkar barns lekar och aktiviteter när det gäller 
tydligt och otydligt avgränsade miljöer och utrymmen. Exempelvis var två av fem förskolor 
mindre uppstyrda och dessa hade också otydligare och större fria ytor, vilket syns på 
planritningar. Dessa två förskolor hade inte lika uppstyrda pedagogiska miljöer, vilket de tre 
andra förskolorna hade, som också hade mindre fria ytor. Med andra ord påverkar arrangeringen 
av miljö den pedagogiska verksamheten. När det kommer till delaktighet i miljöutformning var 
många barn positiva men alla barn upplevde inte att de är delaktiga i denna process. Framför 
allt ville de barnen som arbetade med projektarbete ha mer material som var relaterad till 
projektet, vilket vi tolkar som positivt i fråga om barns lärande. Barnen uttryckte också tydligt 
vad man inte fick göra i olika rum eller aktiviteter. När det kommer till tillgång till material 
upplevde många barn att det är svårt att nå till visst material på förskolan. Pedagogerna menade 
att de utformar miljön utifrån barns intressen och behov. Några pedagoger nämnde även 
trygghet, utveckling och projektarbete. Pedagoger anser att de gör barnen delaktiga i 
miljöutformning genom att observera barns intressen och några pedagoger brukar även ställa 
direkta frågor till barnen om hur barnen vill att miljön ska vara. När det gäller tillgång till 
material anser pedagogerna att det finns några hinder såsom barngrupp med blandade åldrar, 
brist på plats, ekonomi, slöseri. 
 
De resultat som vi har kommit fram till gäller på fem förskolor. Resultatet ska inte ses som en 
generalisering som gäller för alla förskolor.   
 

Nyckelord: förskola, pedagogisk lärmiljö, sociokulturell teori, barnperspektiv, material 
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1. Inledning  
Vår undersökning handlar om förskolans fysiska miljö. Med miljö menar vi den fysiska 
inomhusmiljö där material och rum medräknas. Vårt intresse för förskolans fysiska miljö 
väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi var på olika förskolor, där vi märkte att 
fysiska miljöer var arrangerade på olika sätt. Med utgångspunkt i Lpfö98/16 ville vi hitta ett 
svar på hur de pedagogiska miljöerna ska arrangeras. Lpfö98/16 använder begreppet miljö i 
olika sammanhang och kombinationer bl.a. att miljön ska vara trygg, lockande och utmanande 
och ofta syftar till den sociala miljön. Däremot säger Lpfö98/16 knappt något om den fysiska 
miljön. Därför valde vi att undersöka förskolans fysiska miljö i detta arbete. 

På vår verksamhetsförlagda utbildning blev vi inspirerade av och nyfikna på ”miljön som den 
tredje pedagogen” vilket förekommer inom Reggio Emilia filosofi. Inom Reggio Emilia talar 
man om tre pedagoger: förskollärarna, barngruppen och miljön. (Gedin & Sjöblom, 1995, s. 
107). Även Lindqvist (1999) anser att en lärprocess innebär ett samspel mellan tre element: ett 
aktivt barn, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Lärarens uppgift är att forma miljön för att den 
ska vara utmanande och se till att det finns utrymme för utlopp av barnens kreativitet vilket 
bidrar till lärandet (s. 73). Förskollärarna är de som organiserar förskolans fysiska miljö och 
barnen är de som tar hjälp av sin omgivning för att ständigt utvecklas och erövra nya kunskaper 
(a.a., s. 12).   

Om miljön i teorin tillskrivs en sådan viktig funktion, att det till och med talas om den som en 
tredje pedagog, blir det både relevant och intressant att i praktiken undersöka hur denna ’tredje 
pedagog’ tas i uttryck och är medskapare i barns lärande, vilket vi kommer undersöka i detta 
arbete. Som utgångspunkt för arbetet skapas den pedagogiska miljön, alltså den så kallade tredje 
pedagogen av flera aktörer: den fysiska miljön, pedagogerna och inte minst barnen. Dessa tre 
aktörer kommer vara vårt fokus för att studera förskolans pedagogiska miljö. 

 

1.1. Arbetsfördelning 

Vi är två studiekamrater som har skrivit denna studie. Vi diskuterade om studiens idé och skrivit 
syfte och frågeställningar tillsammans. Samtidigt kontaktade vi några förskolor och frågade om 
de är villiga att delta i vår studie. Sedan sökte vi litteratur och delade upp läsningen. Därefter 
valde vi den relevanta litteraturen tillsammans och delade upp skrivandet. Fatemeh tog hand 
om den tidigare forskning och Aygul tog hand om bakgrunden. Sammanfattningar till båda 
delarna skrev vi tillsammans. Teoretiska perspektiv valde vi tillsammans och Fatemeh skrev 
om barnperspektiv och barns perspektiv. Aygul skrev om det sociokulturella perspektivet. 
Genomförandet av observationer gjorde vi tillsammans där vi dokumenterade och observerade. 
Vi turades om att anteckna och fylla i beteendeschema under observationernas gång. Aygul tog 
bilder på miljöer och Fatemeh ritade planlösningar. Genomförandet av kvalitativa intervjuer 
(gruppintervjuer och pedagogintervjuer) gjorde vi också tillsammans där vi turades om att 
anteckna/filma och intervjua. Vi bearbetade och analyserade data tillsammans och delade upp 
skrivandet. Fatemeh skrev om kvalitativa intervjuer och Aygul skrev om gruppaktiviteter. 
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Observationsdelen skrev vi tillsammans. Sedan bearbetade vi resultaten och analyserade utifrån 
tidigare forskning och de vetenskapliga utgångspunkterna. Även där delade vi upp skrivandet. 
Fatemeh skrev delar om den fysiska miljön samt pedagogernas erfarenheter. Aygul skrev delar 
om miljöns artefakter och barnens erfarenheter. Diskussion skrev vi tillsammans eftersom det 
var viktigt för os att diskutera olika företeelser och jämföra med tidigare forskning och 
teoretiska utgångspunkter. Textgranskning genomfördes också tillsammans, dvs. först läste vi 
texten tillsammans och sedan läste vi själva var för sig.  

 

2. Bakgrund  
I detta avsnitt diskuteras först förändringar som skett gällande den fysiska miljön på olika 
institutioner för yngre barn från 1800 talet till idag. Diskussionen tar sin utgångspunkt i 
Vallberg Roths (2011) kategoriseringar av fyra olika perioder. Därefter diskuteras vad 
styrdokument som läroplan för förskolan och skollagen säger. 

 

2.1. Från “Guds rum och skolapparater” till “den tredje pedagogen” 

2.1.1. “Guds rum” och skolapparater (1800-talet) 

Den första perioden som Vallberg Roth (2011) lyfter fram i sin kategorisering av yngre barns 
läroplan är ”Guds rum” och skolapparater. I denna period var det “Guds läroplan” som var 
styrande enligt Ann-Christine Vallberg Roth och sträckte sig från mitten till slutet av 1800-
talet. Perioden präglades av gudsfruktan, lydnad och ordning och kyrkan hade stor inflytande 
över hur undervisningen i småbarnsskolans lokaler skulle se ut. Barnen fick vistas i “ohemlika” 
miljöer och fick sitta i amfiteatraliska bänkställningar. Dessutom kunde katedern också 
påminna om en predikstol. På den mest centrala platsen hängde krucifixet som en symbol för 
gudsfruktan. Förutom skolsalar där undervisningen ägde rum fanns det också utrymme för 
läsning och lek. Det fanns även tamburer där barnen hade möjlighet att förvara sina ytterplagg 
och medtagna matkorgar m.m. Båda könen fick skrivas in på samma institution och 
integreringen föreskrevs när barnen skulle marschera till sina platser då flickor och pojkar fick 
gå hand i hand i syfte för att understödja varandra. Däremot anvisades könssegregerad rumslig 
princip under undervisningstiderna då pojkarna fick sitta på den vänstra sidan och flickorna i 
sin tur fick sitta på den högra sidan (s. 30–31). Materialet som användes i stor utsträckning på 
småbarnsskolor var så kallade skolapparater och var uppdelade i åtta punkter: ABC-litografier, 
arithmetikon, urtavla, stavningslåda, tabeller, skåp, svart plån jämte griffel, större bänkar (s. 
32–35). 

Det fanns även annat material som lärarinnor på småbarnsskolor tog användning av. Materialet 
var framförallt för administrativa ändamål. Det var bl.a. ringklocka, pekpinne, inskrivningsbok, 
diarium m.m. (s. 30–36).  

Sammanfattningsvis kan man säga att denna period var präglad av kyrklig uppfostran. 
Småbarnsskolorna inspirerades av kyrkan och kyrkans lokaler där det var amfiteatraliska 
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bänkställningar vända mot katedern som påminde om en predikstol. Integrering på den tiden 
ansågs vara endast när pojkar och flickor skulle marschera till sina platser. I övrigt satt pojkar 
på den ena sidan av salen och flickor på den andra sidan. Syfte med sådan typ av undervisningen 
i sådana lokaler var att uppfostra lydiga medborgare.  

 

2.1.2. “Hemlika” lärmiljöer och Fröbels lekgåvor (slutet av 1800-talet till mitten av 
1900-talet) 

Den andra perioden som Vallberg Roth (2011) tar upp är ”hemlika” lärmiljöer och Fröbels 
lekgåvor. Vallberg Roth menar att under 1860-talet skedde en reformering och syn på barn 
förändrades. Fröbelförankrade pedagogiken i kindergarten blev den dominerande riktningen 
och spred sig till andra institutionsformer. Vallberg Roth hänvisar till Disa Beijer som uttryckte 
sig på det sättet: 

                “Barnträdgården skall ju vara ett hem, ej en skola…” (Barnträdgården, 1919, s.46). 

Det goda hemmet var förebilden för kindergarten och kindergarten i sin tur var förebild för det 
goda hemmet (Vallberg Roth, 2011, s. 57). Barnen vistades i små hemlika institutioner. De mest 
framträdande rummen var ett byggrum och ett slöjdrum (eller snickarrum) där den maskulint 
definierade verksamhet systematiskt tillämpades. Ett barnrum även kallad för dockrum eller 
dockvrå var feminint markerat. Syfte med dessa rum var att ha så nära som möjligt anknytning 
till bonde- och hantverkarkulturen med omvårdnad och husliga göromål (s. 57). Det fanns även 
ett utrymme som kallades för bokvrån. Syfte med det utrymmet var att ge barnen möjlighet till 
att bekanta sig och börja tycka om böcker (s. 58).  

Vallberg Roth menar att Fröbels lekgåvor fann också plats i “det goda hemmets” lärmiljöer 
(2011, s. 59–60). Friedrich Fröbels filosofi gick ut på att ge barnen möjlighet till lek och 
utforskande. Genom egna aktiviteter, egna upptäckter och egna erfarenheter skulle barnen ges 
möjlighet till att tänka och resonera själva kring hur omvärlden fungerar. Fröbels intentioner 
var att skapa det materialet som skulle väcka barnens verksamhetslust. Det var grundtanke 
bakom Fröbels “gåvor” (Simmons-Christenson, 1997, s. 107–108). 

Enligt Simmons-Christenson (1997) bestod Fröbels lekmaterial av 20 olika gåvor. Bland annat 
små tygbollar i olika färger hängande i snören på en ställning; en kub, ett klot och en cylinder 
avsedda för att väcka barns intresse för form och ljud; klosslådor med klossar i olika former. 
Klosslådornas syfte var att hjälpa barn att utveckla sin kreativitet (s. 108). 

Enligt Vallberg Roth (2011) började lekgåvorna kritiseras av Alva Myrdal som menade att 
materialet var för smått och för svårt för småbarnen och att det fanns större och mångsidigare 
material än Fröbels lekgåvor. Alva Myrdal kritiserade även användning av annat material som 
erbjöds i skolor, dvs. dockor och konstruktionsmaterial. Hon menade att materialet som erbjuds 
bör inte vara anpassad för endast pojkar eller endast flickor. De “naturliga olikheterna” som 
finns mellan könen ska inte suggereras fram med hjälp av de erbjudna leksakerna (s. 61). 
Materialen som finns på dagens förskola är influerad av fröbelsgåvor, exempelvis träklossar i 
dess naturliga färg och olika former. 
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Sammanfattningsvis, under denna period ändrades syn på barn. Barnen började vistas i mer 
hemlika miljöer. Rummen fick olika uppdelningar med olika syften (byggrum/snickarrum, 
barnrum samt bokvrå). Båda könen fick vistas i samma lokaler men pojkarna förväntades leka 
i byggrummen medan flickor förväntades leka i barnrummen. Det materialet som användes var 
framförallt Fröbels lekgåvor. Syfte med användningen av det materialet var att väcka barns 
intresse för matematik, läsning m.m. Gåvorna ansågs även vara utvecklande för barns 
kreativitet.  

 

2.1.3. Folkhemmets miljöer och basmaterial (mitten av 1900-talet till slutet av 1900-
talet) 

Den tredje perioden som Vallberg Roth (2011) lyfter fram i sin kategorisering av yngre barns 
läroplan är folkhemmets miljöer och basmaterial som sträckte sig från mitten av 1900-talet till 
ca 1980-talet. Efterkrigstiden var en övergångsperiod och bidrog till att syn på barndom 
ändrades. Vallberg Roth menar att hemmet som förebild betonades inte lika starkt längre och 
husliga sysslor tagits bort från översikten med aktivitetsområden. Man började tala om flexibla 
och könsneutrala aktivitetstationer för bland annat miljölek i stora lekhallar. Under den här 
perioden hamnade samhälleliga och offentliga rum för samspel och omsorg i fokus. Barnen fick 
vistas i samhälls- och vetenskapsrum - ett folkhem i miniatyr (s. 85). Folkhemmets miljöer tas 
i uttryck även idag där fokus ligger på den könsneutrala och flexibla miljön i förskola.  

Enligt Vallberg Roth (2001) föreslogs det sju grundläggande aktivitetstationer som innehöll 
olika vetenskapligt-rationella basmaterial. De basmaterialen skulle ge möjlighet till att arbeta 
både på ett målinriktat sätt och på ett utforskande experimenterande sätt. Det var framförallt 
Fröbels byggorienterande material som fortsatte att leva vidare genom de nya 
aktivitetstationerna (s. 85–89, 99). 

Basmaterial: vatten, sand och lera; kritor, färg, pensel, sax och papper; material för utklädning; 
byggmaterial; böcker, sagor och berättelser på kassett; pussel och spel; trä och textil, 
musikinstrument; experimentmaterial (a.a., 2011, s. 87). Basmaterialet finns kvar och används 
flitigt på dagens förskola. Dock inte endast vid aktivitetstationerna. 

Sammanfattningsvis skedde en del förändringar under denna period. Undervisningen tog mer 
könsneutral kod vilket innebär att husliga sysslor och likheter med hemmet tagits bort från 
översikten med aktivitetsområden då hemmet inte var som förebild längre. Barnen fick vistas i 
vetenskaps- och naturrum men flexibla miljöer. Experimenterande material och Fröbels 
byggorienterande material användes flitigt. 

 

 2.1.4. Profilerade lärorum och “den tredje pedagogen” (1980-talet till nutid) 

Den fjärde perioden som Vallberg Roth (2011) lyfter fram i sin kategorisering av yngre barns 
läroplan är profilerade lärorum och ”den tredje pedagogen”. Perioden sträcker sig från 1980-
talet till nutid. Vallberg Roth (2011) menar att förskola, förskoleklass och grundskola blev till 
en mötesplats ur ett globalt perspektiv som skulle förbereda barnen för ett liv i ett 
internationaliserat samhälle. Vidare menar Vallberg Roth (2011) att betoning i olika 
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styrdokument på lokala nivåer var framförallt på att förskolan skulle sträva efter att anpassa 
förskolans lärmiljöer till det individuella barnets lärandestil samt skapa anknytning mellan det 
individuella barnets lärande och interkulturella mötesplatser (s. 107, 122–123). 

Enligt Vallberg Roth (2011) kom det mer forskning kring den fysiska miljön och dess påverkan 
på barns lärande. Reggio Emilias synsätt spred sig till Sverige och man började tala om miljön 
som ”den tredje pedagogen” (s. 123). Inom Reggio Emilia pedagogik pratas det om det 
kompetenta barnet. De miljöerna som skapas av pedagogerna avgör vilka kompetenser barnen 
har möjlighet att utveckla och hur pass kompetenta barnen har möjlighet att vara. De miljöerna 
som barnen vistas i sänder signaler till barnen om vilken tilltro pedagogerna har till barnens 
kompetens (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s. 74–75). Vallberg Roth hänvisar till 
Hillevi Lenz Taguchi (1996) som anser att “vi skapar rummen och rummen skapar oss”. Miljöns 
uppgift blev att skapa förutsättningar för det undersökande och lärande barnet. Barnen skulle 
vara med och påverka hur förskolans fysiska miljö skulle se ut (Vallberg Roth, 2011, s. 124). 
Pia Björklid (2005) hänvisar till SOU 1997:157 som var ett förslag till läroplan för förskolan 
där vikten av förskolans miljö framhölls. Enligt SOU 197:157 var det viktigt att skapa miljöer 
som inspirerar barnen till olika typer av aktiviteter, utforskande och upptäckande (s. 37). 

I enlighet med den första läroplanen för förskolan (1998) skulle förskolans miljö utformas på 
sådant sätt så att alla barn kunde ges möjlighet till att delta i alla aktiviteter. I förskolans rum 
talade man inte längre om aktivitetstationer. Även benämningar på olika rum blev mer 
könsneutrala, t.ex. dockrum nämndes i förändrade termer som familjerum (Vallberg Roth, 
2011, s. 122). 

Materialet som började användas var mer naturvetenskapsorienterad. Bygg- och 
konstruktionsmaterialet fick starkare anknytning till teknik. Medier tog sin plats och datorer 
började nämnas i styrdokumenten på lokala nivåer. Syftet med datorerna var att barnen skulle 
ges möjlighet till att börja använda datorer i olika åldrar. Det skulle bidra till ökad 
kommunikation mellan alla på skolan (a.a., 2011, s. 122–124). 

Sammanfattningsvis präglades denna period av nya tankesätt. Reggio Emilia pedagogik där 
fokus var på ”det kompetenta barnet” spred sig till Sverige. Enligt Reggio Emilia har miljöerna 
som barnen vistas i en viktig funktion. Miljön började uppmärksammas även i olika 
styrdokument. T.ex. i den första läroplanen stod det att miljöer på förskolor bör vara anpassade 
på sådana sätt för att inspirera barnen till utforskande och upptäckande.  

 

2.1.5. Sammanfattning   

Över tid har den fysiska miljön och det pedagogiska materialet genomgått stora förändringar. 
Från att barnen fick vistas i kyrkligt präglade miljöer med skolorienterat undervisningsprogram 
till mer hemlika miljöer som hade anknytning till dåtidens bonde- och hantverkarkulturen 
(Vallberg Roth, 2011, s. 30–58). Med ändrad syn på barn ändrades även synen på förskolans 
miljö och “hemlika” miljöerna byttes ut mot samhälls- och vetenskapsrum med basmaterial och 
aktivitetstationer i fokus (a.a., 2011, s. 58–86). Reggio Emilias filosofi har haft ett stort 
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inflytande på svensk förskolepedagogik vilket gjorde att syn på barn och deras lärande ändrades 
och man började se rummet som “den tredje pedagogen” och barnen skulle vara involverade i 
utformning och planering av den fysiska miljön. 

Man kan se pendelrörelse mellan undervisning/lärande och omsorg där lärande/undervisning 
var dominerande under 1800-talet. I slutet av 1800-talet förflyttades fokus något och 
barnomsorgen blev dominerande. Idag pratar man om Edu Care där förskoleverksamheten ses 
inte enbart som omsorgsgivare, utan relaterad till lärande och utveckling. Förskolan blev en 
plats där den huvudsakliga uppgiften är att skapa förutsättningar för barnen för att lägga 
grunden till “det livslånga lärandet” (Halldén, 2007, s. 60). På grund av denna förflyttning i 
syftet med undervisningen har även den fysiska miljön förändrats.  

 

2.2 Läroplan och skollagen  

Enligt Lpfö98/16 ska förskolan sträva efter att erbjuda barnen en trygg miljö som är utmanande 
och lockande och inbjuder till aktivitet och lek. Miljön ska inspirera barnen, vara öppen, 
inbjudande och innehållsrik. Förskoleverksamheten ska främja det lustfyllda lärande där barnen 
får möjlighet att utveckla sin kreativitet. Förskolan ska stärka barns intresse för att erövra nya 
kunskaper, erfarenheter och färdigheter (s.6, 9). Samtidigt säger Lpfö98/16 att förskolan är den 
platsen där barnen får grundläggande förståelse för vad demokrati innebär. Barnen får chansen 
till att alltefter sin förmåga ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De 
behoven och intressen som barnen ger uttryck för bör synliggöras och användas i planering och 
utformning av verksamheten (s. 12). 

I enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) kap 8, § 8 ska huvudmannen se till att barngrupperna 
har en lämplig sammansättning och storlek samt att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 
Barn och elever ska ges möjligheter till inflytande över sin utbildning samt stimuleras och 
uppmuntras till att aktivt delta i utbildningens vidarearbete. De ska även bli informerade i frågor 
som rör dem. Informationen och formerna för barnens inflytande skall vara anpassade efter 
deras mognad och ålder. Barnen skall alltid ges möjlighet till att ta eget initiativ till frågor som 
ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Barnens frågor kring 
inflytande ska även stödjas och underlättas (SFS 2010:800, kap 4, § 9). 

 

2.2.1. Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kräver både Lpfö98/16 och Skollagen att barnen ska ges möjlighet till 
inflytande över utformning av miljön. Dess inflytande ska vara anpassad efter deras mognad 
och ålder. Läroplan för förskolan betonar att barn ska ha inflytande över förskolans miljö och 
att förskolans miljö ska vara innehållsrik, trygg och väcka barns intresse för lek och aktiviteter. 
Däremot står det knappt någon om den fysiska miljön på förskolan. T.ex. finns det inte konkreta 
riktlinjer eller direktiv om hur den fysiska miljön bör se ut och vad den pedagogiska miljön 
innebär i praktiken. 
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3. Litteraturöversikt  
I det här avsnittet presenterar vi de viktiga aspekterna gällande fysisk miljö och material på 
förskolan som tidigare forskning tar upp. I dagens utbildningsvetenskapliga forskning, menar 
De Jong, (2010) att forskning som handlar om samspel mellan den fysiska och sociala miljöer 
är sparsam och poängterar att det framför allt saknas systematiska forskningar kring den fysiska 
miljön och dess påverkan på barns livsmiljö och lärande (s. 253). Dock har vi funnit relativt 
mycket forskning som vi anser relaterar till den pedagogiska lärmiljön i förskolan, vilket vi 
kommer presentera nedan. Vi kategoriserade tidigare studier utifrån olika teman som olika 
forskare hade tagit upp i sina studier, nämligen: miljöns betydelse och påverkan, rum, material, 
pedagoger och barn. 

 

3.1. Miljöns betydelse och påverkan 

Miljöns betydelse och dess påverkan är en fråga som många författare har tagit upp i sina studier 
om miljön. I studien ”Rum, barn och pedagoger, om möjligheter och begränsningar i förskolans 
fysiska miljö” undersöker Sofia Eriksson Bergström (2013) tre olika förskolors fysiska miljöer. 
Hon undersöker hur den fysiska miljön påverkar barns aktiviteter samt hur den begränsar och 
skapar möjligheter för barns aktiviteter. Analys av forskningresultaten indelades i tre olika 
teman: institutionell ordning synlig i rummen, handlingserbjudanden samt individuella och 
kollektiva aktiviteter (s. 195). Enligt sin studie anser Eriksson Bergström (2013) att miljön 
strukturerar och organiserar barngruppen och barngruppens aktiviteter. Även normer och regler 
är synliggjorda i den utformade fysiska miljön. Den fysiska miljön har en viktig roll i barns 
inlärning och utveckling, där barn lär sig nya komplexa handlingsmöjligheter i samspel med 
varandra och den fysiska miljön. Vidare menar Eriksson Bergström att de begränsningarna och 
möjligheterna i den fysiska miljön är som ett verktyg som bjuder in barnen till olika aktiviteter 
där både barnen och pedagogerna har balans och dynamik mellan kollektiva och individuella 
aktiviteter (s. 181, 183). 
 
Gällande normer och regler utifrån ett barns perspektiv har Birgitta Davidson (2008) studerat 
skolans rum och platser. Enligt Davidsons studie fick olika rum en viss mening beroende på 
vad det var för material som hade erbjudits. Rummets materiella ordning skapade en viss 
stämning och var mer lockande för vissa barn i olika åldrar och av olika kön (s. 57–58). Barnen 
tilldelade skolans olika rum innebörd och mening. Enligt barnens berättelser var de medvetna 
om de olika reglerna som den fysiska miljön kunde erbjuda. Samtidigt visste de också hur de 
reglerna kunde överskridas. Vissa rum gav barnen upplevelser av att de har frihet att skapa egna 
aktiviteter samt skapa sina hemligheter både för andra barn och för de vuxna på skolan (s. 44). 
 
Solveig Nordtømme (2012) undersöker en annan form av miljöpåverkan när det gäller den 
fysiska miljön. I sin studie “Place, space and materiality for pedagogy in a kindergarten” 
undersöker Nordtømme hur rum och material påverkar barns utforskande av möjligheten till 
deltagande samt hur den fysiska miljön möjliggör för barnen att kunna positionera och integrera 
sig i relation till andra och rummet i lek och meningsskapande. Hon undersöker plats, rum, 
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material i två olika norska förskolor. Hennes studie visar att förskolans fysiska utformning 
erbjuder barnen olika positioneringsalternativ där barnen kan variera positioner beroende på 
rum och material (s. 324). Barnen kan ha olika maktrelationer genom att positionera sig på olika 
sätt. Barnen kan byta sin position utan att förlora sin möjlighet att vara en del av gemenskapet, 
exempelvis ett barn leker med bilar runt en konstruktion och frågar hela tiden vem som byggde 
denna konstruktion, d.v.s. han som byggde konstruktionen har sin position även att han inte är 
på plats (s. 325). 
 
Enligt Elisabeth Nordin-Hultman (2004) har den fysiska miljön en annan betydelse, såsom 
identitet. Nordin-Hultman (2004) i sin avhandling “pedagogiska miljöer och barns 
subjektskapande” undersöker förskolans miljöer och dess villkor för barns identitetsskapande. 
Nordin-Hultman studerar föreställningar i förskolans miljö som påverkar barns beteende i 
förhållande till material och rum. Hon anser att pedagogiska miljöer som barn befinner sig i är 
betydelsefulla för barns sätt att vara och hur de uppfattas och bedöms (s. 51). Hon menar att 
man ska flytta blicken från barnen och deras utvecklingsnivåer och erfarenheter till de 
pedagogiska lärmiljöerna som barn befinner sig dagligen i (s. 23).  
 

I enlighet med Elisabeth Nordin-Hultman (2004) tar Pia Björklid (2005) också upp 
platsidentitet. I sin kunskapsöversikt om ”lärande och fysisk miljö” anser hon att den fysiska 
miljön har betydelse för hur barnen skapar sig en identitet i förhållande till platsen. Alla 
individer har en tillhörighet till speciella miljöer och därför tillskrivs platsen en 
identitet.  Platsidentitet handlar om de platsupplevelser som är betydelsefulla för individens 
identitet (s. 53). Identiteten börjar formas redan i barndomen och därför är det av en stor vikt 
att låta individen att vara delaktig och ha inflytande över planering av miljöer där individen 
befinner sig i (s. 54). Även vad människor säger om platsen och vad de gör där påverkar 
platsidentiteten. Miljös arkitektur är en viktig faktor för att barnen ska kunna identifiera miljön 
och sig själva i miljön och sedan kunna utveckla sina erfarenheter (s. 179). En tydlig fysisk 
miljö med möjlighet för utforskande med kropp och sinne är väldigt viktig för små barns 
utveckling. Detta möjliggör för småbarnen att identifiera miljön och väcker deras nyfikenhet 
samt ger barnen meningsfulla känslor. Äldre barn använder inte sinnena och känslor lika 
mycket som småbarn och därför påverkar miljön deras allmänna utveckling, identitetsskapande, 
lärande och ”gemenskapande” (s. 180). 
 
I samband med miljö och dess betydelse hänvisar Pia Björklid till Ann Skantze (1989) som 
menar att de pedagogiska miljöerna ska sända budskap att barnen är välkomna och att kunskap 
är viktig.  Hon anser även att den fysiska miljön bidrar till ett allsidigt utforskande d.v.s. 
kroppsligt, sinnrikt och handlingsmässigt. Barnen utforskar miljön med olika sinnen vilket 
bidrar till lärande och utveckling hos barnen (s. 33). Den fysiska miljön inbjuder barnen till 
olika aktiviteter och upplevelser, exempelvis att gömma sig, klättra, springa osv, därför blir 
tydlighet och variation till viktiga aspekter i den fysiska miljön i förskolan när det gäller barns 
lärande och utveckling (Skantze 1989, refererad i Pia Björklid, 2005, s. 34). 
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En annan aspekt som många författare tar upp är miljöns betydelse för barnens och 
pedagogernas välbefinnande. Pia Björklid (2005) hänvisar till bl. a. Britt-Marie Kluge (1999) 
som genomförde ett utvecklingsarbete på kommunens förskoleavdelningar åren 1994 - 1997. 
De förändringarna som skedde var att lokalerna sanerades, rumsvolym och ljus blev de 
nyckelorden som användes för att komma åt problemet med stressade pedagoger och oroliga 
barn. Det visade sig att de miljöförändringarna bidrog till att det blev färre konflikter i 
barngruppen, längre lekar, tydligare lekfunktioner, mer självgående barn, stolthet och glädje 
hos personalen (Kluge, 1999, refererad i Pia Björklid, 2005, s. 40). I enlighet med Kluge (1999) 
menar Inge Mette Kirkeby (1998) att vårt psykiska välbefinnande påverkas av vår fysiska 
omgivning och dess stämning. Rummet styr människors liv hela tiden och erbjuder möjligheter 
och begränsningar. Den fysiska miljön organiserar också människors sociala liv, d.v.s. ram 
mellan människa där man vill vara avskild eller med andra (Kirkeby, 1998, refererad i Pia 
Björklid, 2005, s. 33–34). Den estetiska miljön har stor betydelse för välmående. De visuella, 
kinestetiska och akustiska egenskaperna i miljön påverkar koncentrationsförmåga, därför är det 
viktigt att ha harmoni och ordning i miljö. Det menar Birgit Cold m.fl. (2001, refererad i Pia 
Björklid, 2005, s.36). Även Leif Strandberg (2009) i enlighet med Lev Vygotskij menar att 
rummets yta, rymd, inredning, funktion och skönhet är betydelsefulla för ett läranderum (s. 25). 
 
Sammanfattningsvis finns det många viktiga aspekter när det gäller miljöns betydelse och 
påverkan. Sofia Erickson Bergström (2013) lyfter upp olika aspekter i sin studie där hon menar 
att normer och regler är synliggjorda i miljön och påverkar barns handlingsutrymme. Fysisk 
miljö organiserar och strukturerar barngruppens aktiviteter. I samband med miljöns betydelse 
och påverkan menar Birgitta Davidsson (2008) att beroende på vad det är för material som 
erbjuds får rummet en viss mening och skapar en viss stämning d.v.s. regler och normer. 
Platsidentitet är en aspekt som Pia Björklid (2005) tar upp där hon menar att barn skapar sig en 
identitet i förhållande till platsen. Vidare menar hon att det är viktigt att pedagogiska miljöer 
sänder budskap att barnen är välkomna och kunskap är viktigt. Hon tar upp variation som en 
viktig aspekt i fysisk miljö. Hon menar att fysiska miljöer bidrar till ett allsidigt utforskande där 
barnen utforskar miljö med olika sinnen vilket bidrar till lärande och utveckling hos barnen. 
Därför är variation i fysisk miljö är väldigt viktig. Slutligen menar Leif Strandberg (2009) att 
rummets yta, rymd, inredning, funktion och skönhet är betydelsefull för ett lärorum. 

3.2. Rum 

Frågan om rum och dess egenskaper har diskuterats och studerats av olika forskare. Elisabeth 
Nordin-Hultman (2004) undersöker i sin studie svenska och engelska förskolors miljöer. Hon 
anser att det finns likartat mönster i svenska förskolor vilket innebär att förskoleavdelningar 
består av tre rum. Det första rummet är lek-matrummet och det är ofta det största rummet där 
barnen ofta äter, ritar, pusslar, klipper, målar osv. Andra rummet är lek/bygg-vilrum som barnen 
använder för bygg och konstruktionslekar och även för samling och vila. Det tredje rummet är 
dockvrån som ofta är ett litet rum eller en del av ett större rum (s. 69). 
 
I samband med rum och rums egenskaper hänvisar Pia Björklid (2005) till Urban Bengtson 
(1993). Bengtson i sin studie kring bra respektive dåliga miljöer beskriver förskolornas fysiska 
utformning samt analyserar på vilket sätt man skulle kunna förbättra de fysiska miljöerna så att 
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de kan fungera både för det enskilda barnet och för en barngrupp. Enligt Bengtsons (1993) 
studie påverkar brist på planlösning och dålig luft barngruppen negativt och stressar både 
barnen och pedagoger. Även många genomgångsrum på avdelningen stressar upp barngruppen 
(s. 40). En bra miljö ska utformas så att den fungerar som ett stöd för pedagogisk verksamhet, 
exempelvis en rymlig och flexibel miljö som bidrar till lugn samvaro och livliga lekar samt 
fungerar för både det enskilda barnet och en barngrupp. Flödesschema i ritningar är en metod 
som hjälper att analysera yta på pedagogisk verksamhet, d.v.s. ju mindre yta desto större 
intensitet. Ett rum med stor nettoyta (omöblerad yta) har litet flöde (mindre intensitet) och 
fungerar för aktivitetsrum, däremot ett rum med mindre nettoyta (omöblerad yta) har stort flöde 
(mer intensitet) och fungerar som kommunikationsrum (a.a., s. 41). En bra fysisk pedagogik 
miljö ska utformas på så sätt för att det blir möjligt för pedagoger att få en bra uppsikt och 
överblick över hela fysiska miljön (Bengtson, 1993, refererad i Pia Björklid, 2005, s. 40). 
Vidare hänvisar Pia Björklid (2005) till Patrik Grahn m.fl. (1997) och hans studier gällande 
olika fysiska miljöers förutsättningar för barns lek. Enligt ett exempel från hans studier ledde 
besparingarna i förskolor till minskad personaltäthet och ökat barngruppsstorlek. Förskolor är 
byggda för mindre barngrupper än som förekommer idag, vilket begränsar pedagogiskt arbete 
på förskolan. Mindre personaltäthet, stora barngrupper och trånga lokaler påverkar förskolans 
miljö på olika sätt. Exempelvis möjlighet för barnen att vara i fred och vara ostörda, att leka i 
olika stora grupper, att ha utrymme för bullrig lek. Trång miljö har sina fördelar och nackdelar, 
exempelvis lär barnen sig att ta hänsyn till andra men samtidigt kan även konflikter förekomma, 
stress och att ha svårt för att vara öppen för andras behov (Grahn m.fl., 1997, refererad i Pia 
Björklid, 2005, s.38). 
 
Avgränsningar är en annan aspekt som Pia Björklid (2005) och Arne Trageton (1996) lyfter 
upp. Trageton menar att tydligt avgränsade miljöer är viktiga så att barnen ska ges möjlighet 
till att leka ostörd med minsta möjliga avbrott i leken och aktiviteter (s. 39). Pia Björklid (2005) 
menar att avgränsningar i förhållande till resten av rummet är viktiga. För att kunna fungera 
mest gynnsamt ska dagliga aktiviteter ske inom fysiska ramar vilket ger möjlighet till 
barngruppen att avskilja sig från varandra i både små och stora grupper och även som en enstaka 
person (s. 82). 
 
Marjanna De Jong (2010) har en annan syn på de fysiska miljöerna i förskolor. Hon jämför 
förskolans fysiska miljö med stadsbyggnader och den sociala strukturen i samhället. Enligt De 
Jong (2010) utvecklas och lär barnen sig genom samspel med sociala och fysiska miljöer. På 
förskolan sker samspel mellan barn och miljö hela tiden och därför blir förskolans fysiska och 
sociala miljöer viktiga för barns lärande. Den fysiska miljön ingår i sociala samspelet och har 
stor betydelse för både individen och gruppen. Alla fysiska organisationer har grunden i det 
sociala livet (s. 253). Det finns relation mellan de fysiska byggnaderna såsom stadsbyggnader 
och den sociala strukturen i samhället, exempelvis ett torg som centrum där invånarna möts. I 
förskolan ska man se till att organisera en fysisk miljö som är baserad på den sociala strukturen, 
exempelvis ett centralt rum som centrum (mötesplats) där barnen möts (s. 264). Inom Reggio 
Emilia har ateljén en mötesplatsfunktion, en ”Piazza” och fungerar även som en bildverkstad 
och ska ligga centralt i avdelningen (Björklid, 2005, s. 45). Inom Reggio Emilias arbetsmetod 
pratar man om miljön som ”den tredje pedagogen”. Enligt Gedin & Sjöblom (1995) är tema-



11 
  

arbete och dokumentation två viktiga delar i Reggio Emilias arbetsmetod. Väggarna är fyllda 
av bilder och annat som barnen tillverkade och det finns även fotografier och texter som berättar 
om temaarbetet. Detta har inte dekorativt syfte, utan målet är att hjälpa barnen att skaffa sig en 
djupare uppfattning av omvärlden och stimulera dem till utforskning och väcka deras 
nyfikenhet (s. 110–111). 
 
Många författare i sina studier om den fysiska miljön skriver om rum utifrån genusperspektiv. 
Enligt tidigare studier genomförda av Torell (1997) gällande skillnader mellan flickors och 
pojkars lek förklarades denna företeelse med att pojkar och flickor förbereder sig för den privata 
(familj) och offentliga sfären i framtiden (Torell, 1997, refererad i De Jong, 2010, s. 268). Ann-
Carita Evaldsson (2000) i sin tur beskriver och kritiserar teorier om skillnader mellan pojkar 
och flickor när det gäller den fysiska miljön. Pojkar anses leka i stora grupper med fysiska 
aktiviteter i stora rum medan tjejer leker i små grupper med mindre kroppsrörelser i mindre rum 
(Evaldsson, 2000, refererad i De Jong, 2010, s. 268).  
 
Utifrån genusperspektiv menar Nordin-Hultman (2004) att rum bär på en mängd 
föreställningar. Material och miljö sänder budskap om vem ska leka med materialet och i 
rummet, vad man bör göra eller inte göra i rummet, vad flickor och vad pojkar bör göra och 
även vad man bör göra i olika åldrar. Exempelvis vem bör leka i byggrummet och vem bör leka 
i dockvrån (Nordin-Hultman, 2004, refererad i Boden., 2011, s. 40). De Jongs (2010) studie 
bekräftar också att rummets disponering och utformning har inverkan på barns lek. Hon tar upp 
ett exempel handlande om pojkars och flickors lek samt deras samspel med rummet och dess 
fysiska utformning. Studien genomfördes på två identiska avdelningar på samma förskola. Det 
visade sig att på avdelning nr 1 lekte flickor i ett litet rum eftersom pojkar störde deras lek hela 
tiden i det stora rummet. På avdelning nr 2 kunde pojkar och flickor leka i det stora rummet. 
Skillnaden mellan de två avdelningars fysiska miljöer var att på avdelningen nr 2 fanns det en 
lite nisch som barnen använde sig av i leken. Det visade sig att flickor inte ville leka med de 
tråkiga dockorna som fanns i dockrummet eftersom dockrummet var det mest avlägsna rummet 
på avdelningen. Studien resulterade att rumsliga egenskaper är betydelsefulla för barns lekar 
och samspel mellan pojkar och flickor (s. 269).  
 
Inte minst viktigt är det att tänka på utifrån specialpedagogiskt perspektiv när man arrangerar 
den fysiska miljön. Lpfö98/16 betonar att förskolan ska anpassas till alla barn i förskolan (s. 5). 
Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv ska förskolans fysiska miljö anpassas efter barnen i 
behov av särskilt stöd. Det innebär att barnen ska kunna ta sig fram i förskolan och miljön ska 
anpassas efter barns behov. Det ska finnas utrymme för hjälpmedel och förvaringar av 
hjälpmedel (Björck-Åkesson, 2014, s. 34).  Lokalen, belysning, hjälpmedel och material som 
används för lek, aktiviteter och lärande ska anpassas efter barnens behov (Brodin & Lindstrand, 
2014, s. 139). 
 
Sammanfattningsvis finns det olika idéer om hur den fysiska miljön på förskolan ska se ut. 
Elisabet Nordin Hultman (2004) har studerat några förskolor utifrån tre teoretiska 
utgångspunkter (miljöpsykologiskt perspektiv, utvecklingsekologiskt perspektiv och 
kulturperspektiv). Hon menar att det finns ett likartat mönster i svenska förskolor vilket innebär 
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att förskoleavdelningar består av tre rum, såsom lek-/matrum, bygg-/vilrum och dockvrå. Urban 
Bengtson (1993) tar upp olika rumsegenskaper som är viktiga när det gäller pedagogiska 
miljöer, såsom planlösning, dåligt luft, många genomgångsrum, rymlighet, flexibilitet och 
flödesschema. Marjanna De Jong (2010) menar att den fysiska miljön ingår i ett socialt samspel 
och har en stor betydelse för både individen och gruppen och därför bör förskolans fysiska miljö 
vara baserad på den sociala strukturen i förskolan. Vidare tar hon upp variation och kontinuitet 
i miljön d.v.s. miljön ska ständigt ändras och anpassas efter barngruppkonstellationer och 
aktiviteter. Genusperspektiv är en aspekt som Nordin Hultman (2004), De Jong (2010) och 
Eidevald och Lenz Taguchi (2011) lyfter upp. Ett annat perspektiv som Björck-Åkesson (2014) 
lyfter upp är ett specialpedagogiskt perspektiv där det menas att förskolans rum bör vara 
anpassade på sådant sätt så att alla barn ska kunna ta sig fram i förskolans miljöer. 

 

3.3. Material 

Den fysiska miljön i förskolan består till stor del av leksaker och andra fysiska material. 
Elisabeth Nordin-Hultmans (2004) jämför materialets tillgänglighet på sju svenska kommunala 
förskolor och fem engelska förskolor (s. 62). Enligt studien hade de svenska förskolorna lite 
material för skapande verksamhet. Det materialet användes sparsamt och dess placering var 
otillgänglig för barnen. De ”rumsrena” och ”lättstädade” materialen var tillgängliga för barnen. 
Det var lite variation i materialutbudet på förskolan, alltså lite material för naturvetenskap, 
teknik, experiment och hypotesprövning (s. 77–79). Det materialet som erbjöds var lockande 
för barnen och var “lätt att koncentrera sig på”. Materialet “band och höll kvar barnens 
uppmärksamhet” (s. 86). Värt att nämna att de svenska förskolorna i studien erbjöd mycket 
material för rörelse och grovmotoriska aktiviteter inomhus. Materialet var valt och arrangerat 
så att barnen kunde få möjlighet till att involvera “hela kroppen” (s. 85). 
 
Elisabeth Nordin-Hultman (2004) hänvisar till Birgitta Almqvists (1994) studier som också har 
genomfört en undersökning av leksaker och lekmaterial i förskolan. Almqvists studie visar ett 
liknande mönster i alla undersökta förskolors material. Hon gav materialet tre olika 
klassificeringar. Den första klassificeringen var pedagogiskt material som är vanligast, 
exempelvis övningsböcker, färger, kritor, lera, pennor och pärlor. Även dockor, bilar, 
konstruktionsmaterial och material för grovmotorisk lek var vanligt förekommande. Den andra 
klassificeringen är mycket material för skapande- och rörelseaktiviteter, såsom slöjd och mindre 
material för musikaktiviteter, språk- och litteraturområden. Den tredje klassificeringen handlar 
om material för den kognitiva och den sociala utvecklingen och även för grov- och finmotoriska 
funktioner (s. 55). En slutsats som Almqvist gör i sin studie är att lekmaterialet på de undersökta 
förskolorna hade ett traditionellt mönster med rötter i Fröbels gåvor, d.v.s. de samtida 
lekmaterialen såsom leksaksvapen, rymdfigurer som brukar finnas i hemmen representerades 
knappt i förskolan (s. 56). En annan slutsats som Almqvist argumenterar för är att det mesta 
förskolematerialet på undersökta förskolor kan betraktas som könsneutralt. Undersökningen 
visar att det finns mycket material för skapande aktiviteter men det materialet kommer inte till 
användning eftersom barn har begränsad tillgång till det. Slutligen menar Almqvist att det finns 
rikt och varierat material på förskolan och att det finns en stor mängd av visst material, 
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exempelvis klossar (Almqvist, 1994, refererad i Nordin-Hultman, 2013, s. 56). Även Nelson 
och Nilsson (2002) som hade omklassificerat Almqvists data av förskolans material i sin studie 
anser att material i de undersökta förskolorna ger möjlighet till lärande och praktiska aktiviteter. 
Samt påpekar de att det finns likartat mönster i Sverige och i andra länder (Nelson och Nilsson, 
2002, refererad i Pia Björklid, 2005, s. 42). 
 
Några författare diskuterade materialens olika egenskaper och dess betydelse. Sofia Eriksson 
(2000, refererad i Pia Björklid, 2005) lyfter upp lösmaterialets betydelse i barns lek. Erikssons 
studie visar att det tydligaste samspelet mellan barnen och den fysiska miljön var att barnen 
anpassade miljön efter sin lek där barnen hade tillgång till lösmaterial, exempelvis kuddar, 
stolar och småbord (s. 43). Med andra ord hade barnen möjlighet att anpassa och ändra miljön 
efter sitt lektema. I enlighet med Sofia Eriksson (2000) tar Solveig Nordtømme (2012) också 
upp flexibla material och möjligheter för lek. I sin studie anser hon att barnen kan med hjälp av 
flexibla material, exempelvis filtar och snöre skapa nya möjligheter för att gå in i leken eller 
försvara sin lek (s. 325). 
 
Birgitta Davidson (2008) har studerat skolans olika rum och platser och dess betydelse för barns 
lek och aktiviteter. Hon anser att det viktigaste är att rummen har olika förutsättningar för både 
egen lek och gemensam lek samt att barnen bör ges möjlighet till att förändra rummet med hjälp 
av material just där och då (s. 57). Materialet som barnen tecknade var det materialet som kunde 
användas i leken. Enligt barnens teckningar och berättelser var kroppsrörelser, fantasi, 
inflytande, tillgång till material, möjlighet till gemensamma lekar och tillhörighet till rummet 
de viktigaste aspekterna för barnen (s. 57). Beroende på vad det var för material som barnen 
hade tillgång till i ett specifikt rum bidrog det till att en viss stämning i rummet skapades och 
lockade barnen i olika åldrar och av olika kön (s. 57–58). 
 
I en annan studie av Sofia Eriksson Bergström (2013) undersöks förskolans fysiska miljö och 
dess möjligheter och begränsningar. Eriksson Bergström undersöker tre olika förskolors fysiska 
miljöer. Hennes undersökning visar att det sker kollektiva lekar med gemensamma 
aktivitetsramar ofta i ett rum där det finns mångsidigt och mer neutralt material. Där 
uppmuntras och stimuleras barnen till att kommunicera och förhandla med varandra om de 
möjligheterna som finns i den fysiska miljön (s. 180). 
 
Enligt Hultman (2011) har människor och även ickemänniskor en agens. Det kanske upplevs 
märkligt men Hultman menar att non-humans har sin agens, dvs. de kan få andra saker att hända, 
kan göra skillnad och påverka. Ett exempel kan vara en penna eller ett papper och uppfattas 
som en aktör. I interaktion med människor kan en aktiv agent bidra till förändringar av något 
(s.162). I samband med det menar Annika Elm Fristorp och Fredrik Lindstrand (2012) att alla 
artefakter som man har möjlighet att interagera med på olika vis har sin egen meningspotential. 
Det menas att artefakterna används på sådant sätt som de är socialt och kulturellt etablerade (s. 
69). Som i tidigare exempel med papper och penna används de föremålen i syfte för att anteckna 
osv. Alltså användandet av dessa föremål är socialt och kulturellt etablerat och de artefakterna 
har sin meningspotential. Vilket kan även betyda att användning av något föremål eller resurs 
är samma som det användning som planerats i designandet av detta (s. 69). Ett annat begrepp 
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som Elm Fristorp och Lindstrand (2012) tar upp är affordance. Med begreppet affordance menar 
författarna att artefakterna också kan användas på ett annat sätt än vad vi är vana vid. Alltså de 
artefakterna blir till resurser för något annat i de situationerna de används (s. 70).   
 
Sammanfattningsvis finns det olika idéer om materialen som används i förskolan. Elisabet 
Nordin Hultman (2004) anser att det finns lite material för skapande och det materialet används 
sparsamt, materialet är otillgängligt för barnen samt finns det liten variation i materialutbudet 
på förskolor. Vidare anser hon att materialet som erbjuds på förskolor är lockande för barnen 
och det är ”lätt att koncentrera sig på”. Det materialet som erbjuds är främjande för 
grovmotoriks utveckling. Sofia Eriksson (2000, refererad i Pia Björklid, (2005)) lyfter upp 
lösmaterialets betydelse i barns lek. Hon menar att det finns samspel mellan barn och fysisk 
miljö. Om barn får tillgång till lösmaterial så kan de anpassa miljön efter sin lek. Även Solveig 
Nordtømme (2012) lyfter upp vikten av flexibla material vilket ger barnen möjligheter till att 
gå in i leken eller försvara sin lek. Birgitta Davidson (2008) menar att olika rum får en viss 
mening beroende på vad det är för material som erbjuds. Rummets materiella ordning skapar 
en viss stämning och är mer lockande för vissa barn i olika åldrar och av olika kön. Eriksson 
Bergströms (2013) undersökning visar att det sker kollektiva lekar med gemensamma 
aktivitetsramar ofta i ett rum där det finns mångsidigt och mer neutralt material. Enligt Hultman 
(2011) har människor och även ickemänniskor (material) en agens d.v.s. material i interaktion 
med människor kan få andra saker att hända, kan göra skillnad och påverka. I samband med 
detta tar Annika Elm Fristorp och Fredrik Lindstrand (2012) upp begreppen meningspotential 
och affordance som visar att material används på olika sätt d.v.s. på ett sätt som planerats i 
designandet av detta eller på ett annat sätt än vad vi är vana vid.  

 

3.4. Pedagoger 

Det finns studier som lyfter upp pedagogernas roll i skapande av den pedagogiska miljön i 
förskolan. Sofia Eriksson Bergströms (2013) studie visar att miljön strukturerar och organiserar 
barngruppen och barngruppens aktiviteter. Även normer och regler är synliggjorda i den 
utformade fysiska miljön. Beroende på hur viktig ordning och struktur är för pedagogerna 
påverkas utrymme för barns handlingsmöjligheter. Vidare menar hon att undersökta förskolor 
skiljer sig från varandra när det gäller pedagogernas syn på barns perspektiv. Förskolans regler, 
bestämmelser och normer och barns inflytande i denna process påverkar barns möjligheter för 
att utforska nya handlingsmöjligheter. Men bara endast vid ett fåtal tillfällen under 
undersökningen förhandlar pedagogerna med barnen om möjligheter till lekaktiviteter d.v.s. där 
har barnen inflytande i bestämmelser (s. 181). 
 
I en annan studie genomförd av Solveig Nordtømme (2012) visas det att barn och pedagoger 
samverkar med plats, rum och material och avspeglar föreställningar, värderingar och 
förväntningar. Förväntningarna formar regler som påverkar de dagliga rutinerna på förskolan 
men de ofta är osynliga. Studien visar också att det är viktigt att pedagogen ibland tar lite 
avstånd från leken och aktiviteter och bara finns där som en tillgänglig person och inte en aktiv 
deltagare (s. 328).  
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Pia Björklid (2005) hänvisar till Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som förklarar hur 
pedagogisk miljö bör arrangeras. Miljö på förskolan sänder budskap om vad som förväntas. 
Förskolans miljö ska utformas på ett pedagogiskt sätt där barns lärande och utveckling är i fokus 
d.v.s. barns lärande underlättas, stimuleras och utmanas. Miljön ska inspirera barnen till 
utforskande och upptäckande. Miljön ska vara flexibel för att man ska kunna anpassa den efter 
den pågående aktiviteten och tillfälliga intressen hos barnen. Barnen ska vara delaktiga i sitt 
lärande och delta i miljöns utformning (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, refererad i Pia 
Björklid, 2005, s. 38–39).  
Pia Björklid (2005) hänvisar även till Arne Trageton (1996) och Ann Skantze, (1995). De menar 
att förskolans miljö ska ha verkstadskaraktär där tydligt avgränsade hörn för olika aktiviteter 
inreds (Trageton, 1996, refererad i Pia Björklid, 2005, s. 39).  Miljön ska vara självinstruerande 
så att barnen får möjlighet till att klara sig själva utan hjälp (Skantze, 1995, refererad i Pia 
Björklid, 2005, s. 39). 
 
I samband med pedagogers roll i skapande av miljö lyfter Leif Strandberg (2009) upp några 
viktiga aspekter. Han konkretiserar de rumsliga aspekterna lite mer vilket gör det snäppet lättare 
för pedagogerna att arrangera de pedagogiska miljöerna i praktiken. Strandberg (2009) i 
enlighet med Vygotskijs perspektiv anser att det finns fem rumsliga aspekter som behövs för 
ett läranderum. De aspekterna är tillgång till interaktion vilket handlar om samspels möjligheter 
i rummet (s. 23). Tillgång till aktiviteter som handlar om vilka aktiviteter är möjliga och vilka 
är omöjliga i rummet. Tillgång till artefakter som handlar om de verktygen som är tillgängliga 
för barnen i rummet. Tillgång till utvecklingshopp som handlar om möjligheter och förväntan 
om utvecklingen som finns i rummet. Tillgång till kreativitet som handlar om utrymme för 
barns innovationer och möjligheter för förändringar i rummet (s. 24).  
 
I enlighet med tidigare studier anser De Jong (2010) att det inte finns dåliga eller bra rum utan 
det är pedagogens ansvar att se till att framhäva olika rums potentialer. Hon menar att pedagoger 
ska se till att anpassa alla rums egenskaper efter olika aktiviteter och barngrupp (s. 271). Detta 
kan pedagogen möjliggöra genom observationer, planritningar och rundvandringar på förskolan 
och därför kan det vara bra att ha rum med olika egenskaper och variation. Kontinuitet i miljön 
är viktig eftersom man behöver ständigt ändra och anpassa miljön efter barnens behov och 
förutsättningar, alltså nya barngrupper, nya personal och nya gruppkonstellationer. (s. 259). 
Enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011) är det viktigt att ha i åtanken att både pojkar och 
flickor ska vistas i de utformade av pedagoger lokalerna. Pedagogens roll här blir då att försöka 
skapa mötesplatser som lockar både pojkar och flickor och eventuellt byta namn på rummen 
från könskodad till könsneutral. Exempelvis “dockvrån” byta till “huset” för att ha en 
könsneutral miljö (s. 24). 
Slutligen betonar De Jong (2010) att pedagogiska utgångspunkter dvs. syn på barn, lärande och 
utveckling är avgörande för den fysiska utformningen av förskola. Exempelvis beroende på 
pedagogens synsätt (att skapa miljöer som liknar hemmet eller som en verkstad) utformas olika 
miljöer vilket har olika konsekvenser för barns lärande och utveckling (s. 258–259). 
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Sammanfattningsvis har pedagogerna ett stort ansvar när det kommer till miljöarrangering på 
förskolan. Sofia Eriksson Bergström (2013) menar att vikten av ordning och struktur för 
pedagoger påverkar hur miljön utformas. Pedagogernas egna värderingar synliggörs i miljön 
vilket i sin tur påverkar barnens handlingsmöjligheter också. I enlighet med Solveig 
Nordtømme (2012) samverkar barn och pedagoger med plats, rum och material och avspeglar 
sina värderingar och förväntningar. Detta formar och påverkar dagliga rutiner i förskolan.  

Pia Björklid (2005) och Leif Strandberg (2009) betonar hur den fysiska miljön bör arrangeras 
av pedagogerna. Det är framförallt viktigt att tänka på att den utformade miljön på förskolan 
sänder budskap om vad som förväntas. Miljön ska vara flexibel, inspirera till utforskande och 
barnen ska vara delaktiga i arbete med miljöarrangering. I den fysiska miljön ska barnen ha 
tillgång till interaktion, artefakter, aktiviteter, utvecklingshopp och kreativitet. Även om det är 
mycket att tänka på när man arbetar med miljöarrangering menar De Jong (2010) att det är 
pedagogens ansvar att framhäva olika rums potentialer. Detta kan genomföras med hjälp av 
observationer, rundvandringar på förskolan. Viktigt att ha i åtanke att skapa kontinuitet i miljön 
då barngruppen och arbetslagen ändras, vilket leder till att miljön behöver anpassas också. 
Slutligen menar De Jong (2010) att pedagogernas synsätt utformar olika miljöer som har olika 
konsekvenser för barns lärande och utveckling. 

 

3.5. Barn 

Det kompetenta barnet är det huvudsakliga aktören i förskolans miljö. Deras utveckling skall 
stimuleras av både pedagogerna på förskolan och den miljön som barnen vistas i. Förskolan 
vilar på en demokratisk grund och verksamheten ska bedrivas i demokratiska former samt 
förskollärare ska ansvara för att förskolan ska tillämpa ett demokratiskt sätt där barnen är aktiva 
deltagare (Lpfö98/16, s. 4, 8). Därför bör barnen vara aktivt deltagande i utformning av 
förskolans miljö och att deras röster hörs och uppmärksammas med hjälp av bl. a. den fysiska 
miljön.  
 
Inflytande över planering av miljöer är något som Pia Björklid (2005) tar upp i sin studie om 
lärande och fysisk miljö. Björklid (2005) anser att individens inflytande över planering av 
miljöer är väldigt viktigt för bl. a. personlig identitetsutveckling som grundas i barndomen samt 
barns anknytning till platsen. Kvaliteter och specifika egenskaper i fysiska miljöer såsom 
tillgänglighet, utrymme osv påverkar laddningen av platsidentitet (s. 180). 
 
Strandberg (2009) betonar att ”tillgång” är en viktig aspekt i detta sammanhang. Han menar att 
barns tillgång till det materialet som finns i respektive rum är viktigare än själva materialet. 
D.v.s. det kan finnas mängder med olika material men det blir meningslöst om inte barnen har 
tillgång till det befintliga materialet. Tillgång är ett tydligt kännetecken på att barnen är 
inbjudna och välkomna i rummet vilket bidrar till att barnen känner sig kompetenta och har 
möjligheter att påverka miljön (s. 25). Även barnen upptäcker att olika rum har olika nya 
spännande saker att utforska. Han anser att barns delaktighet är en självklarhet och pedagogerna 
ska tillsammans med barnen ständigt reflektera över och ompröva rummets struktur för att 
utveckla rummets sociokulturella kontext. Om barnet inte är med i miljöförändringen kommer 
det att leda till utanförskap och inte till utveckling (s. 26). 
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Barns delaktighet i utformning av förskolans miljö är det något som Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) beskriver i boken ”Lyssnandets pedagogik”. De anser att idag ska inte barnen anpassa 
sig efter miljö utan det är miljön som ska anpassas efter barnen (s. 28). För att skapa en 
intressant och spännande miljö för barnen behöver pedagogerna medvetet lyssna in och 
observera barnen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp några exempel från undersökta 
förskolor som hade svårigheter med att ordna förskolans läshörna, där barnen brukade hoppa 
istället för att läsa (s. 29–30). Pedagogerna löste detta genom att observera barnen samt samtala 
med dem om läshörnan. Ett annat exempel handlar om ordning i hyllorna på avdelningen. Då 
diskuterade pedagogerna med barnen om hur de tillsammans kan hålla ordning i hyllorna. De 
menar att pedagogernas förhållningssätt till materialet och utformning av förskolans miljö inte 
är något som pedagogerna själva kan bestämma, utan de behöver diskutera och komma överens 
tillsammans med barnen (s. 29–30). 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att ”vi bestämmer rummet men rummet bestämmer också 
oss” (s. 30). Ett exempel som de har tagit upp från undersökta förskolor var ett kuddrum som 
signalerade till barnen att springa, slänga och skrika och erbjöd inget annat. Detta upptäckte de 
genom att observera rummet och dokumentera det barnen gjorde i rummet under två veckors 
period. De har kommit fram till att gå till skogen och springa samtidigt som kuddrummet på 
förskolan ommöblerades och arrangerades till ett konstruktionsrum (s. 32–33). Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) menar att om pedagoger utgår från barns intressen, alltså observerar vad barnen 
gör och hur de använder den pedagogiska miljön på förskolan kan det ge möjligheter till barnen 
att vara med och påverka. D.v.s. med hjälp av pedagogernas observationer kan förskolans miljö 
omarbetas och omplaneras. På så sätt blir barnen delaktiga och är med och bestämmer över hur 
förskolans pedagogiska miljö utformas (s. 33). 
 
Sammanfattningsvis är barnet den huvudsakliga aktören i förskolans miljö vilket betonas i 
Lpfö98/16. Pia Björklid (2005) lägger vikten på barns inflytande över planering av miljöer. 
Barns möjlighet till inflytande är en av bitarna som bidrar till barns identitetsutveckling. Vidare 
säger hon att kvaliteter och specifika egenskaper i fysiska miljöer såsom tillgänglighet påverkar 
laddning av platsidentitet. Även Sandberg (2009) betonar att tillgång är en viktig aspekt i detta 
sammanhang. Han menar att tillgång är ett kännetecken på att barnen är bjudna och välkomna 
i rummet och bidrar till att barnen känner sig kompetenta och betydelsefulla. Vidare menar han 
att barns delaktighet i miljöförändring är en självklarhet. Om barnen inte är med i 
miljöförändringar kan det leda till utanförskap och inte till utveckling. Även Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) tar upp barns delaktighet i utformning av miljöer. De menar att för att ha en 
spännande och intressant miljö bör man medvetet lyssna på barnen samt diskutera och komma 
överens tillsammans med barnen. Vidare menar de att barnen ska få möjlighet till att påverka 
miljö d.v.s. pedagoger genom att observera barnen och se vad de gör och hur de använder 
miljöer kan ge möjlighet till barnen att vara delaktiga i förskolans miljöutformning. 

 
 
Utifrån tidigare studier verkar det relevant att undersöka den fysiska miljön i förskolan och 
också undersöka empiriskt hur verkligheten ser ut. Därför valde vi att undersöka förskolornas 
pedagogiska miljöer som skapas med hjälp av de tre aktörerna: pedagoger, barnen och fysisk 
miljö i en förskolepraktik.  
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4. Syfte och frågeställningar 
 
Syfte med vår studie är att bidra med kunskap om den fysiska miljön som pedagogisk lärmiljö 
i förskolan. För att kunna svara på detta har tre forskningsfrågor formulerats. 
 

1. Hur arrangeras den fysiska miljön på några förskolor? 
2. Vilka erfarenheter har pedagogerna om förskolans fysiska miljö? 
3. Vilka erfarenheter har barnen om förskolans fysiska miljö? 

 

5. Teoretiska perspektiv 
Vi utgår ifrån tre olika aspekter i vårt arbete vilket är barn, lärare och fysisk miljö. Med hjälp 
av teorier studerar vi den miljön som skapas av barnen och läraren samtidigt som den påverkar 
barnen och läraren (se även Bild 1). De teoretiska grunderna som hjälper oss att förstå dessa tre 
aspekter tar vi utgångspunkt ett sociokulturellt perspektiv som diskuterar artefakter och dess 
betydelse för lärande, mediering som förklarar samverkan mellan människor och artefakter och 
miljön som är avgörande för lärande och utveckling (Säljö, 2000, s. 22–23). Vi tar hjälp av ett 
barnperspektiv som skapas av vuxna och barns perspektiv som är barns egna ord, tankar och 
föreställningar. Det hjälper oss i vår analys att studera både barn och lärare som skapar och 
samtidigt påverkas av dessa miljöer.  

 

 

 
 

 

Bild 1 

 

5.1. Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet härstammar från Lev Vygotskijs kultur-historiska psykologi. 
Inom det sociokulturella perspektivet sker lärande i samspel med andra i ens omgivning, alltså 
via individens sociala sammanhang (Strandberg, 2009, s. 10–11). Enligt Roger Säljö (2000) 
kan man förstå innebörden av det sociokulturella perspektivet genom att uppmärksamma tre 
olika företeelser, nämligen fysiska redskap (artefakter), mediering, intellektuella redskap. 
Språkanvändning är alltså en viktig faktor inom det sociokulturella perspektivet. Språket utgör 
en länk mellan ett individ och dennes omgivning. I omgivningen ingår även olika fysiska 
redskap (artefakter) som individen observerar och bearbetar omvärlden och de förvärvade 
kunskaperna med. För ett samarbete i olika kollektiva verksamheter är det kommunikation och 
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de olika sätt som individen använder sig av (mediering) som är de viktiga företeelserna (Säljö, 
2000, s. 18–23). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet i samspel med andra där 
också den fysiska miljön är viktig. Barnen, läraren och den fysiska miljön skapar denna lärande 
miljö. Vi kommer här gå igenom några viktiga teoretiska begrepp inom sociokulturellt 
perspektiv, vilket är artefakter, miljö och mediering.  

 

5.2.1. Kultur och artefakter 

Enligt Roger Säljö (2000) innebär begreppet kultur den uppsättning av kunskaper, värderingar, 
idéer och andra resurser som vi tillägnar oss genom interaktion med vår omgivning. I kulturen 
ingår även så kallade artefakter. Med begreppet artefakter menas de fysiska redskapen som vår 
vardag är fylld av, exempelvis olika verktyg, olika former av kommunikationsteknologi m.m. 
Vi lever i en delvis artificiell värld där vi med hjälp av både fysiska och intellektuella redskap 
bearbetar vår omvärld. D.v.s. den kulturen som vi befinner oss i är både materiell och 
immateriell och det är kulturen som gör att nya artefakter utvecklas. Beroende på vilken kultur 
en individ befinner sig i skapar individen en viss uppfattning om lärande. Även miljön har en 
betydande roll. Säljö (2000) menar att individen skapar relationer mellan miljön och de 
artefakterna som finns i den miljön (s. 29–30). 

 

5.2.2. Miljö och dess betydelse 

Enligt Leif Strandberg (2009) menar Vygotskij att miljön där barnen befinner sig i är avgörande 
för deras lärande och utveckling. Genom att utveckla en språkligt stimulerande miljö kan man 
skapa förutsättningar för barnen där barnen får möjlighet till att utveckla sin sociala intelligens, 
även kallad för den proximala utvecklingszonen. Rummen ska kännas meningsfulla för barnen. 
Därför ska miljöerna där barnen befinner sig i arrangeras på sådant sätt så att barnens fantasi, 
tankar och önskemål återspeglas i rummen (Strandberg, 2009, s. 142). 

 

5.2.3. Mediering 

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Säljö (2000) menar att 
med hjälp av mediering kan man förklara samverkan mellan människan och artefakterna. 
Beroende på vad vi människor vill utföra tar vi användning av olika redskap i vår vardag. Det 
finns fysiska och psykologiska redskap. De fysiska redskapen eller artefakter är skapade av 
människor, t.ex. papper, pennor och dem tar vi användning av för att kunna utföra något som 
vi hade tänkt. De psykologiska redskapen i sin tur är något vi har att kommunicera med, dvs. 
det är något en människa måste inneha för att kunna kommunicera med andra (Säljö, 2000, s. 
75–81). 
 
Vi har ovan beskrivit några viktiga begrepp inom sociokulturell teori om lärande och 
sammanfattningsvis är de tre viktiga komponenterna: artefakter, individ och fysisk miljö som 
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samspelar i den pedagogiska verksamheten. Dessa tre blir viktiga aspekter för vår studie när vi 
studerar hur den fysiska miljön görs i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Hur vi 
kommer använda dessa teoretiska utgångspunkter kommer vi tillbaka till under metod. För att 
ytterligare förstå den fysiska miljön som en pedagogisk lärmiljö fokuserar vi även på hur både 
pedagoger och barn erfar miljön. Våra teoretiska utgångspunkter för att studera detta redogör 
vi för nedan.   

 

5.3. Barnperspektiv eller barns perspektiv 

Halldén (2007) hänvisar till Lindgren & Halldén (2001) som menar att ”begreppet 
barnperspektiv kan vara både ideologiskt och metodologiskt. Det är ett begrepp som används 
flitigt i den politiska retoriken och har fungerat politiskt enande just genom att det inte 
preciserats” (Halldén, 2007, s. 169).  Begreppet barnperspektiv innebär att låta barnröster 
komma till tals (a.a., s. 169). 

Barnperspektiv innebär att vuxna uppmärksammar och förstår barns uppfattningar, erfarenheter 
och handlingar i världen. Barnperspektiv skapas av vuxna där de medvetet försöker att 
rekonstruera barns perspektiv så realistisk som möjligt. Barnperspektiv ska innehålla barns 
perspektiv. Barns perspektiv är barns egna erfarenheter, uppfattningar och förståelse av världen 
de lever i, d.v.s. barns egna ord, tankar och föreställningar. (Sommer, 2011, s. 5–6).  

Sommer (2011) menar att barns perspektiv är en del av skandinavisk förskolepedagogik. Barns 
perspektiv och barnperspektiv har sina rötter i den svenska synen på demokrati (s. 6). Barn är 
aktivt och kompetent och är medkonstruktör av sin barndom samt det styrs av vuxenvärlden 
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003a, s. 2). Utifrån det kompetenta barns perspektiv blir 
barnen lik vuxna och deras röster ska vara avgörande i förskolan.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2003b) anser att det är viktigt med hur pedagogerna 
tänker kring val av det materialet som är framme samt hur olika rum arrangeras utifrån ett 
barnperspektiv. Även dokumentation av den pedagogiska miljön utifrån barns perspektiv är 
viktig i syfte för att kunna arrangera och utforma en stimulerande pedagogisk lärmiljö (s. 87).  

Att ta vara på barn och utgå ifrån dem är något som är vedertaget inom förskolan idag. Hur 
detta görs skiljer sig dock åt, det finns en skillnad mellan barns perspektiv och barnperspektiv. 
För oss i vår studie har vi valt att få barnperspektiv och barns perspektiv. Vilket innebär att vi 
kommer att intervjua pedagogerna för att få ett barnperspektiv och samtala med barnen för att 
få ett barns perspektiv. 

 

5.4. Sammanfattning 

Utifrån den sociokulturella teorin sker lärande i samspel med omgivningen. Lärandet medieras 
med hjälp av artefakter i sociala praktiker mellan lärare och barn i olika miljöer. Med hjälp av 
barnperspektiv kan man undersöka förskolans miljö som barnens plats och inte bara som en 
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plats för barnen (Fog Olwig & Gulløv 2003; Rasmussen 2004, refererad i Halldén, 2007, s. 
166). Med hjälp av dessa teorier analyserar vi våra resultat samt besvarar vi våra 
frågeställningar.  Dessa teoretiska utgångspunkter ligger till grund för hur vi utför vår studie. 
Hur detta sker, beskrivs närmare i metodavsnittet under analys av material.  

 

6. Metod 

6.1. Val av metod  

Utifrån våra forskningsfrågor och våra teoretiska utgångspunkter bestämde vi oss att använda 
tre olika metoder i vår studie vilket är observation, intervjuer, gruppintervjuer (gruppaktivitet). 
En annan anledning för användning av de tre metoderna är att vi skulle ha triangulering i vår 
studie d.v.s. undersöka miljön från olika perspektiv. Enligt Judith Bell (2006) innebär 
triangulering att se på en sak från olika synvinklar för att kunna bekräfta eller ifrågasätta 
resultatet (s. 116). Triangulering hjälpte oss att undersöka förskolans fysiska miljö utifrån tre 
olika synvinklar såsom forskarens synvinkel (observation), barns synvinkel (gruppaktivitet) 
och pedagogens synvinkel (intervju). Vi kommer nedan beskriva var och en av dessa metoder 
och därefter beskriva urval, genomförande, etiska överväganden och till sist beskrivs hur 
materialet analyserats under rubriken analys av material.  

 

6.1.1. Kvalitativ Intervju 

I studien använde vi oss av kvalitativ intervju. Dalen (2015) hänvisar till Kvale (2000) som 
anser att intervju betyder en “utväxling av synpunkter”. Detta sker mellan två personer där de 
samtalar om ett visst tema (Dalen, 2015, s. 14). Syftet med intervjuer är att man får information 
om människors upplevelser av olika livssituationer (a.a., s. 14). Kvalitativa intervjuer är 
lämpliga för att ge inblick om människors upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor (a.a., s. 
14). Vi använde oss av intervjumetoden i form av semi-strukturerad intervju (delvis 
strukturerad intervju). För att genomföra en sådan typ av intervju valde vi även att ta 
användning av en intervjuguide (se Bilaga 6). Semi-strukturerad intervju innebär enligt Dalen 
(2015) att samtalet inriktas på bestämda frågor som intervjuaren har förberett i förväg och därför 
är det av stor vikt att ha en förberedd intervjuguide (s. 34–35). Intervjuguiden som vi använde 
i vår studie var baserad på de centrala frågorna och teman i studien. Dalen (2015) menar att 
intervjuguiden ska bestå av studiens centrala frågor och teman. Han menar att de konkreta 
teman med underliggande frågor ska täcka studiens problemformulering (s. 35).   

 

6.1.2. Gruppaktivitet (gruppintervju) 

Vi genomförde gruppaktiviteter med inspiration av gruppintervju metoden. Vi började med att 
be barnen rita sina favoritleksaker och lekplatser som finns i förskolan (se Bilaga 5). Därefter 
berättade barnen om sina teckningar och hela samtalet handlade om deras teckningar. På det 
sättet försökte vi fånga deras erfarenheter och tolkningar av den fysiska miljön på förskolan. 
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Jan Trost (2010) anser att eftersom barnen ofta tycker att det är roligt att rita så är det bra att 
man använder det i intervjuer samt att barns teckningar kan styra innehållet i intervjun (s. 59–
60). I enlighet med Trost (2010) anser Gunvor Løkken (1995) att det är bra om man använder 
sig av olika hjälpmedel såsom teckningar, leksaker osv. i samtal med barnen eftersom det 
minskar oron och spänning hos barnen i den ovanliga situationen, vilket underlättar för barnen 
att föra en konversation (s. 111). Denna rekommendation har vi tagit till oss och gjort att våra 
barn fick börja med att rita, vilket la grund till gruppaktiviteten (gruppintervju). 

Genom att inspireras av gruppintervju som metod genomförde vi gruppaktiviteter med barnen 
för att få en gemensam uppfattning om de fysiska miljöerna. Enligt Judith Bell (2006) kallas 
gruppintervju även för fokusgrupp, där syftet är att fokusera sig på en viss frågeställning. 
Fokusgrupp har ofta likartade erfarenheter och egenskaper. Genom att lyssna på samspelet 
mellan deltagarna kan man komma fram till gemensamma uppfattningar om frågeställningar (s. 
163). En annan anledning till att vi valde gruppaktivitet (gruppintervjuer) med barnen var att vi 
strävade efter att få barnen att känna sig bekväma och avslappnade när man samtalar med dem 
i grupp. Vi försökte genomföra gruppaktiviteten under max trettio minuter. Det är svårt för 
barnen att sitta stilla och koncentrera sig under längre tid, därför bör intervjuer med barn 
genomföras under en kort tid (Jan Trost, 2010, s. 59). För att barn ska känna tillit för intervjun 
ska man bekräfta barnen och visa intresse för kommunikationen under samtalet (Dalen, 2015, 
s. 49). 

Monica Dalen (2015) hänvisar till några forskare som betonar att man ska ha ett barnperspektiv 
när man intervjuar barnen (Tiller (1984, 1991), Gullestad (1991) & Kjorholt (1991) refererad i 
Dalen, 2015, s. 48). Vidare menar Dalen (2015) att barnintervjuer handlar om att man ser 
världen genom barns ögon för att gripa barns upplevelser och uppfattningar av det som händer 
i deras liv. Samtidigt ifrågasätter Dalen om det går att förstå barns perspektiv utifrån ett 
vuxenperspektiv. Men det är ändå viktigt att man försöker ta en del av det barnen säger om de 
konkreta sakerna och händelserna (Dalen, 2015, s. 48). Vi försökte närma oss till barns 
perspektiv genom att samtala med barnen och fånga deras erfarenheter och tolkningar.  

Under gruppaktiviteten använde vi oss av en fast kamera och en av oss hade alltid ansvar för 
den. En fast kamera används för att registrera aktiviteter som är rumsligt stabila, exempelvis 
inneaktiviteter och samlingar (Heikkilä och Sahlström, 2003, s.37).  På så sätt kunde vi 
registrera ljud, blick och kroppsrörelser vilket underlättade tolkningen av gruppaktiviteten. 
Enligt Heikkilä och Sahlström (2003) är blickorientering och mimik både hos talare och 
lyssnare väldig användbara och viktiga när det gäller utsagor om barns perspektiv i empiri (s. 
31). 

 

6.1.3. Observation 

Genomförande av observationer skedde med hjälp av ett observationsschema med 
utgångspunkter från våra teorier och tidigare forskning. Enligt Denscombe (2016) ska man 
använda tidigare teorier och forskning för att kunna identifiera viktiga ämnen att ta med i 
observationsschema (s. 297).  I vår studie inspirerades vi av vad Bales (2006) kallar för 
registrering av beteende. Detta är en form av strukturerade observationer (s. 191). Själva 
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metoden som är utformad av Robert Bales år 1950 går ut på att registrera olika 
beteendeförändringar i en grupp var tredje minut. Det anser Bell (2006) är omöjligt och därför 
kan det vara bra att begränsa det och välja ut att anteckna det som man är intresserad av (s. 
193). Vi observerade barnen genom att föra ett protokoll och anteckna var i miljön barnen 
befann sig/vilka material de använde sig av. För att underlätta denna process hade vi ett 
beteendeschema där vi markerade hur många barn var i ett specifikt rum var tionde minut. 
Under observationernas gång antecknade vi även det som var intressant för vår studie, 
exempelvis barns tillgång till material och rum, om barn flyttade på saker och ändrade miljö, 
rumsstämning osv. 

Under observationernas gång valde vi att vara icke-deltagande observatörer. Bell (2006) menar 
att när det handlar om mindre projekt bör man inte använda sig av deltagande och ostrukturerade 
observationsmetoder om man inte är en erfaren forskare (s. 190). Det är oftast bättre att välja 
ett strukturerat tillvägagångssätt för att kunna registrera data (s. 191).   

I observationerna var vi alltid två observatörer. Bell (2006) anser att det är ett bra 
tillvägagångssätt för att undvika skevheter och feltolkningar (s. 188). Vid intressanta händelser 
filmade vi situationer vilket inte alltid fungerade så bra och därför valde vi att anteckna 
situationerna istället. Det återkommer vi till i reflektion av metod.  

Vi genomförde platsobservationer genom att ta kort på förskolornas fysiska miljöer, filma samt 
använda oss av ungefärliga lokala planlösningar. Under platsobservationerna tog vi hjälp av 
pedagoger för att kunna få beskrivning och bakomliggande tankar för olika rum och hörnor.  

 

6.1.4. Reflektion av metod 

Vi anser att alla tre metoder som vi använde i vårt arbete var lämpliga. Observationerna gav oss 
möjlighet till att i praktiken se var och vad barnen och pedagogerna gjorde, samt hur den fysiska 
miljön med dess artefakter samspelande i detta. Intervjuerna och gruppintervjun gav oss en 
ytterligare inblick av både barns och pedagogers erfarenheter av den fysiska miljön. Vi fick 
göra små ändringar i vår planering av genomförande. Exempelvis ändrade vi antal deltagande 
barn i gruppaktiviteter efter första genomförande av gruppaktiviteten på den första förskolan. 
Vi fick även anteckna vissa intervjuer med pedagoger istället för att spela in som vi hade tänkt 
från början.  

Under vissa tillfällen hade vi svårigheter med videoobservationer. Vi strävade efter att 
genomföra observationer i naturliga miljöer d.v.s. verkliga situationer i förskolan. Enligt 
Denscombe (2016) är observationsmetoden baserad på att samla data i verkliga situationer ute 
på fältet, alltså observationer ska ske vid situationer som skulle skett oavsett om observationer 
hade genomförts eller inte (s. 239). När vi ställde frågan till barnen om de ville bli filmade 
(vilket ska man göra i enlighet med etiska ställningstaganden) eller tog fram kameran brukade 
barnens lek ändras, d.v.s. kamera fick deras uppmärksamhet, t.ex. började barnen titta mot 
kameran. För att filma barns rumsligt rörliga lekar hade vi en rörlig kamera i syfte för att följa 
barnens lekar d.v.s. vi gick runt och följde barnen med kamera. Enligt Heikkilä och Sahlström 
(2003) är det lättare att registrera rumsligt rörliga aktiviteter med hjälp av en rörlig kamera (s. 
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37). Vi upplevde att kameran drog förmycket uppmärksamhet i barngruppen. Vi upplevde även 
att några vuxna inte kände sig bekväma med videoobservationer. Situationerna kändes 
onaturliga och vi bestämde oss för att anteckna istället för att filma händelserna. Fördelen med 
anteckningarna var att de inte påverkade naturliga situationer. Nackdelen med anteckningarna 
var att vi inte kunde registrera två händelser som skedde samtidigt d.v.s. vi kunde enbart 
registrera en av händelserna för att vi behövde vara två närvarande observatörer (pga. 
feltolkningar). Hade vi använt oss av kameran hade vi kunnat filma flera samtidiga händelser 
och tolka dem senare tillsammans. En annan nackdel med anteckningarna var att vi inte kunde 
registrera blick, mimik och rörelser i samma utsträckning som videoinspelning. Heikkilä och 
Sahlström (2003) menar att mimik, ljud barnens handlingar kan fångas med hjälp av 
videoinspelningar och är väldigt användbara i senare tolkning av de samlade data (s. 31).  

Vår empiri kom att bli väldigt omfattande och en utmaning för oss har varit att sortera och ta 
fram empirin som var relevant. Exempelvis har vi 38 sidor av beskrivning av studiens resultat. 
Detta har också möjliggjort för oss att få en varierad inblick i hur den fysiska miljön görs till 
den pedagogiska lärmiljön. Men för att hålla empiriredovisningen nere så bestämde vi 
tillsammans med vår handledare att redovisa analysen direkt (och inte redovisa obearbetad 
empiri) och lägga viss empiri som bilagor, där läsaren kan få en fördjupad bild av empirin.  

 

6.1.5. Begreppsanvändning 

I vår studie använder vi oss av begreppet den fysiska miljön vilket i vår studie innebär den 
fysiska inomhusmiljö där material och rum medräknas. Eftersom alla tidigare studie använde 
begreppen pedagog, vuxna eller personal, så valde vi i vår studie att använda begreppet pedagog 
för både förskollärare och barnskötare. 

 

6.2. Urval  

I vår studie styrdes vi av principen flerstegsurval vilket innebär att man gör urval från det 
tidigare urvalet och på så sätt avgör vem/vilka som ska delta i studien (Denscombe, 2016, s. 
70). Vi hade tänkt välja förskolor i 5 olika kommuner för att ha variation i urvalet. Eftersom vi 
inte hade kontakter (vi var okända) i 2 av de kommunerna så valde vi att ta bort dem i urvalet. 
Istället valde vi 5 olika förskolor från 3 olika kommuner för vår studie där vi var bekanta med 
förskolepedagoger och barnen. Anledningen till att vi valde dessa 5 förskolor var att vi strävade 
efter att ha variation i urvalet och att ha avslappnade intervjuer och aktiviteter med barnen och 
pedagogerna. Vi valde dessa 5 avdelningar från 5 förskolor som hade väldigt olika fysiska 
miljöer när det gäller utrymme, arrangering och material samt hade olika rektorer och därmed 
olika arbetssätt. De förskolorna var även i olika områden i 3 olika kommuner. Det gemensamma 
draget för alla förskolor var att de arbetade enligt Reggio Emilia filosofi, där miljön räknas som 
”den tredje pedagogen” och därmed är viktig för barns lärande, utveckling och välmående. 

Vi valde att genomföra gruppaktiviteter med barn i åldern 4–5 eftersom vi upplevde att barnen 
i den åldern kunde berätta mer och ge oss mer omfattande svar. Vi valde att observera de 
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avdelningarna som barnen i åldern 4–5 vistades i. De pedagogerna som deltog i intervjun var 
från respektive avdelningarna.  

Från början hade vi tänkt att genomföra gruppaktiviteter med 6 barn och intervjua 3 pedagoger 
från varje avdelning. Efter första genomförandet av aktiviteter, intervjuer och observationer 
valde vi att minska antal barn som deltar i aktiviteten och involvera endast 4 barn från resterande 
förskolor. Detta gjorde vi eftersom det var svårt att hantera barngruppen på 6 barn. När det 
gäller intervjuer med pedagoger blev det inte som vi hade planerat och antal intervjuade 
pedagoger varierade på olika förskolor pga. pedagogernas tidsbrist (se även Tabell 1). 
Anledningen till att vi valde många informantgrupper var att kunna få omfångsrikare svar. För 
att kunna fånga upp mångfald och nyanser i ett ämnesområde är det viktigt att få uppfattning 
från många olika informantgrupper (Dalen, 2015, s. 64). I tabellen nedan beskriver vi de 
förskolorna, barn och pedagoger som deltog i vår studie:  

 

Förskola Avdelnings beskrivning 
Antal intervjuade 

pedagoger 
Antal 

deltagande barn  

Förskola 
1 

En avdelning med barn i 4–5 årsåldern. 
16 barn och 3 pedagoger. 

2 Barnskötare 6 Barn (4–5 år) 

Förskola 
2 

En avdelning med barn i 3–5 årsåldern. 
17 barn och 3 pedagoger. 

2 Barnskötare och 1 
Förskollärare 

4 Barn (4–5 år) 

Förskola 
3 

En avdelning med barn i 2–5 årsåldern. 
26 barn och 7 pedagoger. 

1 Barnskötare och 1 
Förskollärare 

4 Barn (4–5 år) 

Förskola 
4 

En avdelning med barn i 4–5 årsåldern. 
23 barn och 4 pedagoger. 

1 Förskollärare 4 Barn (4–5 år) 

Förskola 
5 

En avdelning med barn i 3–5 årsåldern. 
23 barn och 4 pedagoger. 

1 Förskollärare och 1 
Barnskötare 

4 Barn (4–5 år) 

Tabell 1: förskolor, barn och pedagoger som deltog i studien 

6.3. Etiskt ställningstagande  

För att kunna genomföra vår studie skickade vi ett informationsblad samt medföljande blankett 
(Medgivande till deltagande i en studie) till varje förskola som skulle delta i vår studie. Enligt 
Judith Bell (2006) är det bra att skicka all information gällande studien till de personerna som 
ska delta i studien (s. 157). I vårt fall var det barn från olika förskolor samt förskolepedagoger. 
Formulären skulle fyllas i av barnens vårdnadshavare och lämnas tillbaka till förskolan. Alla 
medverkande förskolorna samt vårdnadshavarna till förskolebarnen blev informerade enligt 
Informationskravet. Enligt Informationskravet bör alla deltagande få information om studiens 
syfte och tillvägagångssätt i stora drag samt att deltagande i studien är frivilligt och kan när som 
helst under studiens gång avbrytas. Det ska även finnas kontaktuppgifter till den 



26 
  

forskningsansvarige samt anknytning till den aktuella institutionen ska framgå (Stukát, 2011, s. 
139).  

Enligt Samtyckeskravet har deltagare i en studie rätt att bestämma själva över sin medverkan 
(Stukát, 2011, s. 139). Eftersom vår studie gick ut på att observera barn som var under 15 år så 
behövde vi inhämta samtycke från barns vårdnadshavare. Även under studiens gång frågade vi 
om barnens samtycke till aktiviteter (rita och berätta om teckningar och bli filmade) där de 
självständigt fick bestämma om på vilka villkor de skulle delta. Under intervjuer med 
pedagogerna accepterade vi att några pedagoger inte kände sig bekväma med inspelningar. Då 
bestämde vi oss att en av oss skulle ha ansvar för intervjun och den andre skulle föra 
anteckningar. Enligt Staffan Stukát (2011) kan de deltagande i studien avbryta sin medverkan 
utan att det medför några negativa följder för dem. De deltagande får själva bestämma på vilka 
villkor de ska delta (s. 139). Alla barn och dess vårdnadshavare som blev tillfrågade gav sitt 
samtycke och därmed kunde vi observera och filma barnen som vi hade tänkt.  
Samtyckesformuläret är bifogat (se bilaga 7). 

Pedagogerna på varje förskola samt barnens vårdnadshavare har fått information om 
konfidentialitet enligt Konfidentialitetskravet. Enligt Konfidentialitetskravet måste alla 
medverkande parterna få information om och bli införstådda med att alla insamlade data 
behandlas konfidentiellt och att de deltagande i studien personerna inte går att identifiera. De 
privata data som kan identifiera den deltagande personen kommer inte att redovisas (a.a., 2011, 
s. 139). Därför är alla namn som redovisas i vår studie är ändrade till påhittade namn och därmed 
också försäkrade att varken barn eller pedagoger kan identifieras.  

Pedagogerna på varje förskola och barnens vårdnadshavare har fått information om att de 
insamlade data kommer endast användas och bearbetas av oss som observerar och intervjuar. 
Enligt Nyttjandekravet får den information som samlas in endast användas för 
forskningsändamål och inget annat. De insamlade data får inte lånas ut till obehöriga (a.a., 2011, 
s. 140). Efter de insamlade databearbetning har alla inspelningar raderats. 

 

 

6.4. Genomförande  

Vi kontaktade förskolechefer eller förskollärare på fem förskolor via mejl och bad dem att delta 
i studien. Sedan fick vi deras bekräftelse och skickade informationsbladen med medföljande 
blanketten (Medgivande till deltagande i en studie) till dem för att de kunde dela ut 
informationen till barns vårdnadshavare. Efter några dagar fick vi svar att vi får genomföra 
studien på förskolorna. Under tiden sökte vi tidigare forskning om fysiska förskolemiljöer och 
bearbetade de insamlade data. Sedan genomförde vi observationer och intervjuer på fem 
förskolor. På varje förskola var vi mellan en till två dagar. Denna process har tagit totalt två 
veckor (v. 11–12). Vi genomförde gruppaktiviteter med barnen och intervjuade pedagoger på 
förskolorna. Vid gruppaktiviteter med barnen valde vi att filma aktiviteterna, sedan 
transkriberade vi filminspelningarna. För intervju med pedagogerna valde vi att antingen spela 
in eller anteckna deras svar eftersom några av dem inte kände sig bekväma med inspelningar. 
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Vi var alltid två som deltog i intervjuer varav en av oss hade den intervjuarens roll medan den 
andre förde anteckningar. 

Observationen genomförde vi när barnen vistades på avdelningen (inomhus). Vi fotograferade 
och filmade lokalen och materialen samt försökte rita själva en ungefärlig lokalplanlösning 
eftersom det var svårt att få tag på förskolornas lokalplanlösningar. Efter genomförandet av 
studien på varje förskola transkriberade vi och organiserade materialet. Sedan analyserade vi 
data med hjälp av olika metoder. (Se även Tabell 2) 

Genomförandet av  Antal timmar 
Gruppaktivitet  30 min för varje aktivitet 
Pedagog intervju  15–30 min för varje intervju 
Observation 4 timmar för varje förskola 
Fotografering och planlösning  2 timme för varje förskola 
Transkribera 4 timmar för varje förskola 
Organisering av data 4 timmar för varje förskola 

Tabell 2: genomföranden av studien på varje förskola 

 

6.5. Analys av material 

Som utgångspunkt för vår analys av vårt material är våra teoretiska perspektiv, nämligen 
sociokulturell teori som belyser hur lärande sker i samspel med omgivningen. Lärandet 
medieras med hjälp av artefakter i sociala praktiker mellan lärare och barn i olika miljöer. Den 
fysiska miljön och dess artefakter blir därmed viktiga i analysen och utgör vårt första tema (se 
tabell 3 nedan).  För att lyfta hur både pedagoger och barn samverkar i dessa miljöer, vilket är 
viktigt utifrån en sociokulturell teori, är våra andra två teman: pedagogers erfarenheter av den 
fysiska miljön och barns perspektiv på den fysiska miljön (se tabell 3 nedan). Med hjälp av 
barnperspektiv kan man undersöka förskolans miljö som barnens plats och inte bara som en 
plats för barnen (Fog Olwig & Gulløv 2003; Rasmussen 2004, refererad i Halldén, 2007, s. 
166). 

Judith Bell (2006) menar att det vanligaste tillvägagångssättet för att bearbeta sin empiri är att 
skriva ut allt material på papper för att få en överblick av alla frågeställningar och observationer 
(s. 226). För att bearbeta materialet, i relation till våra forskningsfrågor skrev vi ut alla 
insamlade data och läste igenom de för att få en överblick samt att välja bort det irrelevanta 
materialet. Här fokuserade vi primärt på innehållet. Enligt Denscombe (2016) används 
innehållsanalys för att hitta de gemensamma dragen (s. 392–393), vilket också var vår ambition.  

I det första steget kategoriserade vi de insamlade data vilket kallas kodningsprocess enligt 
Monica Dalen (2015). Kategoriseringen av data skedde utifrån de teoretiska utgångspunkterna 
d.v.s. den fysiska miljön, artefakter, barnperspektiv och barns perspektiv. Monica Dalen (2015) 
menar att kodning är en process där forskare går igenom samlade data och letar efter kategorier 
som kan organisera materialet där syftet är att finna en lämplig kategori för att möjliggöra 
tolkning av materialet på en teoretisk nivå (s. 78).  
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Det andra steget var att dela upp de insamlade data i olika tema d.v.s. vi tematiserade våra 
samlade data utifrån de aktuella frågeställningarna inom det forskande området (se tabell 3). 

I det tredje steget försökte vi identifiera gemensamma drag, alltså identifiera de områden som 
många pratade om under intervjuer samt de ofta förekommande dragen under observationer. 
Enligt Dalen (2015) är en variationsmetod en presentationsform där forskare identifierar 
gemensamma drag genom att analysera material (s. 91–92).  

 

Kategori(kodning) Tema Variation Metod 
        

Pedagogiska 
lärmiljöer  

Den fysiska 
miljön  

Vanligaste rum (1–5) 
/Utrymme/Avgränsningar/Delaktighet 

Observation 

Artefakter Vanligaste material (1–4) / Variation och 
mängd/ Tillgänglighet/ Skapande och 
konstruktion material 

Observation 

        

Pedagogserfarenhet 

Arbete Projekt/Barns intresse och behov/Utveckling Intervju  

Barns 
inflytande 

Observera barns intresse/ Direkta frågor Intervju 

Barns 
tillgång 

Tillgänglig/Hinder Intervju 

        

Barnserfarenhet 
(Barns perspektiv) 

Upplevelser 
Barns intresse/Skapande konstruktion 
material/ Projekt material 

Gruppintervju 

Barns 
inflytande 

Ja/Nej Gruppintervju 

Barns 
tillgång 

Ja/Nej Gruppintervju 

Tabell 3: analys av material 

 
 

7. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenterar vi resultaten och analys av observationer, gruppaktiviteter och 
pedagog intervjuer. Vi delade upp vårt resultat i tre huvudrubriker så att de svarar på våra 
frågeställningar.  
 

Hur arrangeras den pedagogiska lärmiljöer på några förskolor? 
Vilka erfarenheter har pedagogerna om förskolans fysiska miljö? 
Vilka erfarenheter har barnen om förskolans fysiska miljö? 

 
Vi kommer först presentera pedagogiska lärmiljöer vilket baseras på våra observationer och 
denna del är uppdelad i två underrubriker: den fysiska miljön och artefakter. Därefter 
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presenteras pedagogers erfarenheter av förskolans miljö som följs av barnen erfarenheter av 
förskolans miljö. Erfarenheterna är baserade på intervjuer och gruppaktiviteter.  
 
 

7.1. Pedagogiska lärmiljöer enligt observationer 

7.1.1. Den fysiska miljön 

Här presenterar vi resultat från observationer gällande förskolors rum och dess arrangering.  
Rummen på de avdelningarna som ingick i vår studie är uppdelade i flera olika rum, hörnor och 
vrår. De hörnorna och vrårna är oftast avgränsade med hjälp av hyllor, bord, byråer och skåp. 
Alltså kan en stor yta ha sina avgränsningar med hjälp av möbler som lätt kan flyttas på och 
omstrukturera rummet. Trots de uppdelningarna ser de undersökta förskolornas 
rum/vrår/hörnor på avdelningar annorlunda ut. I våra resultat redovisar (se Bilaga 8, 10) vi de 
vanligt förekommande hörnor, vrår och rum i fem undersökta förskolor, vilket är hall, matrum 
(1), samlingsplats, allrum, byggrum/bygghörna, ateljé/skapandehörna, läshörna/läsrum, 
rithörna, legorum/legohörna (2), kokvrå, spel och pussel hörna, sov/vilorum, gömställe (3), 
naturrum, lerhörna, matte-/språkhörna, projekthörna (4), kropprörelserum, pärlhörna, 
specialpedagogiskt rum, teaterhörna (5). 
  
Hur avdelningars arrangering ser ut påverkar de pedagogiska verksamheterna (se bilaga 2). 
Avdelningarnas avgränsningar och utrymmen såg olika ut vilket påverkade barngruppernas 
aktiviteter. Tre av avdelningar (F2, F4, F5) hade tydliga avgränsningar. Rummen var uppdelade 
till olika hörnor med hjälp av hyllor och skåp. I varje hörna fanns en hylla eller flera hyllor som 
var fyllda med respektive material, dvs. det var ordning på hyllorna. På två av avdelningarna 
(F1, F3) fick vi fråga pedagogerna om rummens uppdelningar eftersom det var brist på material 
och även blandade material i olika rum vilket gjorde det svårare att förstå rummets/hörnans 
syfte (Se Bilaga 1). Utifrån observationer på fem olika avdelningar kan man se hur rummen är 
avgränsade och skapar olika möjligheter och begränsningar för den pedagogiska verksamheten. 
Några fördelar med tydligt avgränsade miljöer är att den fysiska miljön synliggör vad barnen 
ska göra (F2, observation 2, 15 /3–2017). Utifrån våra observationer kunde vi också se att 
barnen orkade hålla sig koncentrerade under längre period i de rummen där det var tydligt 
avgränsade miljöer, men vad det beror på är svårt att säga. En nackdel med tydligt avgränsade 
miljöer är att barns handlingsmöjligheter blir begränsade då den fysiska miljön i någon mån 
redan har bestämt vad som kan göras, vilket blir en fördel i mer otydliga avgränsade miljöer.  
Utifrån våra observationer begränsade inte de mer otydligt avgränsade miljöerna barns 
handlingsmöjligheter och barnen fick möjlighet att springa, hoppa eller leka påhittade lekar (F3, 
observation 3, 17/3–2017). Nackdelen med otydligt avgränsade miljöer som vi hade sett i våra 
observationer är att barnen har svårt att hitta till lugnare och mer koncentrationskrävande 
aktiviteter. 
 
De fem undersökta avdelningar hade olika utrymme och arrangering (se Bilaga 2), tre av 
avdelningarna hade mindre fri golvyta (F2, F4, F5) och två av dem hade mer fri golvyta (F1, 
F3). Beroende på hur stort avdelningsutrymme var samt hur avdelningen var arrangerad 



30 
  

påverkades intensiteten i rummen. Dvs. i de rummen där det var mer fri golvyta var det mindre 
intensitet (mindre social interaktion) och istället var barnen mer aktiva och använde hela 
kroppen för lekar i de rummen (F1, observation 1, 13/3–2017). Däremot i de rummen där det 
var mindre fri golvyta var det mer intensitet i form av social interaktion, vilket innebar lugnare 
lekar samt samtal mellan barnen och ibland även pedagogerna (F2, observation 2, 15 /3–2017).  
 
På alla fem förskolor gjorde barnen inga stora förändringar i miljön. De lekte med olika typer 
av leksaker. Lite större saker (stolar, bord, mattor osv.) flyttades inte av barnen. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att de vanligt förekommande rummen på fem avdelningar 
var hall och matrum. Tydligt avgränsade miljöer bidrog till lugnare aktiviteter och barnen 
lockades till olika aktiviteter. Däremot mer otydligt avgränsade miljöerna bidrog till mer 
obegränsade handlingsmöjligheter för barnen, exempelvis hoppa, springa och leka påhittade 
lekar. Mer fri golvyta på avdelningar bidrog till mer kroppsliga lekar och mindre fri golvyta 
bidrog till mer sociala interaktioner och mindre kroppsliga lekar. Under observationernas gång 
gjorde barnen inga större förändringar i rummen.  
 
 

7.1.2. Artefakter 

Här presenterar vi resultat från observationer gällande förskolors material. Vi har klassificerat 
det vanligt förekommande materialet på de undersökta förskolorna. Det blev olika 
klassificeringar och vi rangordnade dem genom att börja med det mest förekommande 
materialet till det mindre förekommande materialet.  I våra resultat redovisar (se bilaga 9, 11) 
och rangordnar vi materialen från de mest förekommande material på de undersökta 
förskolorna. Rangordningen är följande: konstruktionsmaterial, skapande material, drama 
material (1). Spel och pussel, lekmaterial, litteratur, återvinningsmaterial, digitala läromedel 
(2). Ljusbord, projektmaterial, Pedagogisk dokumentation, Naturmaterial (3). 
Helkroppsinvolverande material, specialpedagogiska hjälpmedel (4). 
 
Utifrån observationer anser vi att det fanns olika mängd och olika variation på det materialet 
som erbjudits i fem undersökta förskolor (se bilaga 3). Det fanns mycket och varierat material 
på tre av undersökta avdelningarna (F2, F4, F5). Utifrån observationer på de tre avdelningarna 
var barnen alltid upptagna med någon aktivitet d.v.s. de lockades till aktiviteter samt lekte under 
längre perioder i små grupper. Detta bidrog till kommunikation och samspel mellan barnen (F4, 
observation 4, 21/03–2017). Däremot på två avdelningar (F1, F3) var det brist på material både 
när det gäller mängd och variation. Utifrån observationer på de två avdelningarna kunde barnen 
inte hitta intressanta material för lek och de hade svårt att hitta till lugnare och mer 
koncentrationskrävande aktiviteter (F3, observation 3, 17/03–2017). 
 
Under observationer varierade resultaten från olika förskolor gällande materialets 
tillgänglighet. På en av avdelningarna var allt material i barns nivå och tillgängligt (F2) förutom 
farliga material (limpistol och nålar). Utifrån våra observationer på denna avdelning märkte vi 
att genomskinliga förvaringslådor och bilder på förvaringslådorna bidrog till att det blev lättare 
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att se vad för material som finns att erbjuda. (Se Bilaga 4). På denna avdelning var barnen mer 
självständiga och hämtade materialet själva utan att fråga eller få hjälp samt växlade lätt mellan 
olika aktiviteter (F2, observation 2, 15/03–2017). På två av avdelningarna (F4, F5) var 
materialet halvt tillgängligt dvs. allt material var inom räckhåll för barnen förutom 
skapandematerial som var placerad högre upp på hyllorna. Utifrån observationer på de två 
förskolor var alltid pedagogerna med när barnen använde skapande material (färger, lim) och 
barnen frågade pedagogerna om de får använda skapande material (F4, observation 4, 21/03–
2017). På två av avdelningarna (F1, F3) var det brist på material vilket gjorde det svårare för 
oss att se om barnen har tillgång till olika typer av material eller inte. Digitala läromedel var 
inte tillgängliga på alla fem avdelningarna. 
 
Under observationer på alla fem förskolor har konstruktionsmaterial och skapandematerial 
använts ofta av barnen. Barnen använde sig av materialen i avsedda för de typerna av aktiviteter 
rum. Det som aldrig används under observationer var ljusborden.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att de vanligt förekommande materialen på alla fem 
avdelningar var konstruktion- och skapandematerial. Mer variation och mängd av de materialen 
som erbjuds på avdelningar ledde till att barnen lockades till aktiviteter samt lekte under längre 
perioder i små grupper vilket bidrog till kommunikation och samspel mellan barnen. Däremot 
minder variation och mängd bidrog till att barnen hade svårt att hitta till lugnare och mer 
koncentrationskrävande aktiviteter. Materialtillgänglighet bidrog till mer självständiga barn 
samt hade barnen lättare att växla mellan olika aktiviteter.   
Slutligen användes konstruktionsmaterial och skapandematerial ofta under observationer. Det 
som aldrig använts under våra observationer var ljusborden.    
 
 

7.2. Pedagogernas erfarenheter om förskolans miljö 

Under intervjuernas gång angående miljö och att vad de utgår ifrån när de arrangerar miljö har 
alla tio pedagoger svarat att det är viktigt att lägga märke till barngruppens intresse och behov 
när det gäller miljö arrangering. Exempelvis sa Kerstin (F1): “Det är mest barnen som vi utgår 
ifrån”. Barnens intresse verkar med andra ord vara väldigt viktigt.  
 
En annan viktig faktor som tre av de tillfrågade pedagogerna ansåg var viktiga i relation till den 
fysiska miljön var pågående projekt. Alla tre pedagoger ansåg att deras pågående projekt avgör 
hur den fysiska miljön på avdelningen ska se ut. Exempelvis angående projektarbete och dess 
påverkan på miljö sa en av pedagogerna: 
  

Vi arbetar med projektet “Hållbar utveckling” och vi försöker att ha vårt projekt i miljön. T.ex. vi jobbar med 
insekter och frukt. Jag tycker att det ska synas i miljön. Snart kommer vi jobba med djur och det ska också 
synas i miljön. 
Marcus (F5) 

 
Utifrån citat ser vi hur Marcus lyfter hur de tema som förskolan arbetar med ska synas i den 
fysiska miljön.  



32 
  

En annan aspekt som påverkar miljön är pedagogisk dokumentation som ingår i projektarbetet. 
Detta lyfter en av pedagogerna, Fredrik, i samband med projektarbetet. Han (F5) uttrycker sig 
så här: ”Pedagogisk dokumentation ska man ha på väggarna. Pedagogisk dokumentation ska 
även finnas i barns pärmar för barnen”. Med andra ord menar Fredrik att den pedagogiska 
dokumentationen ska inte bara vara i en pärm, utan ska synas vilket den gör när den sitter på 
väggen. 
 
En ytterligare aspekt som tre av pedagogerna ansåg vara viktig i den fysiska miljön var 
utveckling d.v.s. att miljön ska vara utvecklande. Fredrik menar: 
 

Miljö är viktig. Man måste tänka på vad barnen blir i vår miljö. Vad är syfte och vad är det som ska göras? 
Vad är det som ska utvecklas hos barnen i vår miljö? T.ex. jobbar vi med ”hållbar utveckling ”och därför har 
vi bland annat insekter på avdelningen.  
Fredrik (F5) 

 
Här lyfter Fredrik hur miljön görs, eller kanske snarare hur barnen görs i miljön och ett sätt som 
detta kommer i uttryck är ju att fråga sig hur barnen ska utvecklas. Som exempel ger Fredrik 
”hållbar utveckling”, vilket är det pågående projektet och är ett medvetet val, inte bara på ett 
abstrakt plan. Utan syftar på vilka kompetenser barnen ska utveckla, vilket i detta fall är bl.a. 
naturvetenskap som synliggörs fysiskt i miljön.  
 
Trygghet i miljön nämndes av en av pedagogerna, Marianne (F1) som utryckte sig så här: 
“Viktigt är att miljön är trygg och alla känner sig trygga tycker jag”. Ekonomiska skäl samt 
miljöns funktion är också några av aspekterna som har sin inverkan på hur den fysiska miljön 
på avdelningarna utformas, vilket också kom upp i intervjuerna. Fredrik (F5) säger så här: “Det 
gäller att spara pengar och använda det vi har”. Och såhär säger Micke (F2):  
 

Funktion. Att det stämmer in med barnen. Det ska fungera för både pedagoger och barnen. Att det inte ska 
vara spring o så… Stort bord finns till att det blir lättare att jobba. Funktion är viktig så att det funkar på alla 
fronter. Grupperna spelar stor roll.   
 

Under intervjuernas gång angående hur ofta pedagogerna jobbar med miljöns arrangering sa 
alla tio pedagoger att de jobbar ständigt med miljön, dvs. små förändringar sker ofta på 
förskolorna. Mer omfattande förändringar sker när nya barngrupper kommer, dvs. en gång per 
termin. Exempelvis säger Fredrik och Lisa så här:  
 

Vi förändrar miljö hela tiden, då tittar vi på barnen. Vi jobbar ständigt med miljö, så fort barnen är 
intresserade av något så ändrar vi miljö efter dem. Om vi ser att barnen springer och inte gör något annat så 
ändrar vi miljön. Man ska uppdatera miljö hela tiden. 
Fredrik (F5) 
 
Beroende på vad det är för barngrupp får man ju se hur miljön ska se ut…Varje höst gör vi det. Beroende på 
barngruppen och vad de är intresserade av. T.ex. hade vi barn som älskade att dansa så vi hade ett stort 
dansrum. 
Lisa (F2) 

 
Angående barns inflytande på den fysiska miljöns arrangering fick vi lite olika svar. Alla tio 
pedagoger anser att barnen ska vara delaktiga i arrangering av miljö. Genom att observera 
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barngruppen gör pedagogerna barnen delaktiga, exempelvis sa Kalle (F3): “Ja det tycker jag, 
vi brukar observera barnen. Till exempel om de gillar bygga så gör vi ett byggrum för dem”. 
Tre av pedagogerna (F1, F3) gav som exempel att de samtalar även med barnen kring miljöns 
utformning genom att ställa direkta frågor och sedan ändrar miljön efter barnens svar. 
  

Vi brukar fråga barnen hur de vill att miljön ska se ut, men det är svårt med yngre barn. Vi försöker att 
synliggöra demokrati. Vi har en låda som barnen bestämmer vad den ska innehålla. Vi brukar ha den på 
samlingar då barnen bestämmer vad den ska innehålla. 
 Antonio (F3) 

 
Dock tycker en av pedagogerna att fråga barnen om hur man skulle kunna ändra miljön är inte 
någon bra idé eftersom man får tusen olika svar, pedagogen (Micke, F2) uttrycker sig så här: 
“Nej. Jag tycker inte egentligen. Om man frågar då får man 1000 svar. Vi själva ser hur miljön 
behöver ändras. Vi observerar barnen “. Här kan vi alltså se att det finns olika uppfattningar om 
barns inflytande. 
 
Gällande frågan om barnens tillgång till det befintliga materialet på förskolor har vi också fått 
olika svar. Många pedagoger hade olika åsikter kring hur tillgängligt materialet bör vara. Alla 
tio pedagoger tyckte att materialet ska vara tillgängligt. Tre av dem tyckte även att det farliga 
materialet inte ska vara tillgängligt och ska användas under uppsikt. Exempelvis sa Marcus (F 
5): “Materialen ska vara så att barnen ser det. Farliga (saxar, limpistol) saker ska inte vara 
framme. Om man har dem framme så ska man ha koll på dem”.  
 
På förskolan 4 sa en av pedagogerna att de på avdelningen gör ett urval av materialet och detta 
är ett pågående arbete: 

 
Det är viktigt med tillgänglighet tycker jag men det kan inte vara för mycket, utan man ska göra urval. Till 
exempel man kan plocka undan några saker och sen plocka fram. Annars ser inte barnen saker. Vi har vissa 
saker uppe på hyllan men om de vill ha dem så tar vi ner dem, exempelvis de farliga sakerna. 
Olga (F4) 

 

Även om alla intervjuade pedagogerna tyckte att materialet ska vara tillgängligt fanns det ändå 
hinder enligt dem som gjorde det svårt att ha allt material framme:   
 

Allt ska vara tillgängligt men anpassat efter små barn. Exempelvis små barn kan inte använda små pärlor, de 
äter upp små pärlor.  
Fredrik (F5) 
Jag tycker att allt ska vara tillgängligt. Vi har såklart materialet som är uppe men det är för att vi inte har 
plats att ställa det. Men vi har lite av varje. 
Aisha (F2) 
 
Material för pyssel låter vi inte vara framme för mycket. Tyvärr är det kostnader som bestämmer hur mycket 
av materialet som får användas. Jag tycker barn ska lära sig sparande också, att det här kostar pengar… Vi 
har en del materiallådor med luckor, då vet barnen att de ska fråga först och de ska vara sparsamma. Material 
ligger i genomskinliga lådor så barnen ser vad det finns för material. 
Lisa (F2) 
 
Det är lite dåligt med material… Material går ut till onödiga saker. Man hämtar saker men de försvinner. Vi 
har delat material så att det är lagom med material. Allt ska inte vara framme, det leder till slöseri. 
Kerstin (F1) 
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Alltså, utifrån dessa citat kan vi se att hur materialet används och vad som uppfattas som hinder 
var att ha barngrupp med blandade åldrar, brist på plats, ekonomi, slöseri.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att intresse, pågående projektarbetet, dokumentation som 
ingår i projektarbetet, utveckling, trygghet, ekonomi och miljöfunktion är de viktiga aspekterna 
som pedagogerna utgår ifrån när de arrangera förskolans miljö. Pedagogerna jobbar med 
miljöarrangering ständigt men omfattande förändringar i miljön sker en gång per termin. 
Pedagogerna gör barnen delaktiga i miljöarrangering genom att observera barnen i syfte för att 
anpassa miljö efter barns behov och intresse. Tre av pedagogerna frågar barnen om miljöns 
arrangering genom att ställa direkta frågor. Inte alla pedagoger har detta tankesätt och tycker 
att om man frågar barnen så får man tusen svar och det är omöjligt att arrangera miljöer efter 
olika svar. Alla pedagoger tyckte att materialen ska vara tillgängliga. Tre av dem tyckte även 
att de farliga materialen ska användas under uppsikt. En av pedagogerna tyckte att det inte ska 
vara för mycket material framme heller och att man ska göra ett urval av materialet och välja 
ut det som ska stå framme, dvs. inom räckhåll för barnen. Annars kan det leda till att barnen får 
svårt att ”hitta” till materialet. Enligt pedagogerna finns det en del hinder som gör att det blir 
svårt att placera materialet inom räckhåll för barnen, dvs. barngrupp med blandade åldrar, brist 
på plats, ekonomi och slöseri. 
 
 

7.3. Barnens erfarenheter om förskolans miljö (barns perspektiv) 

Under gruppaktiviteten med barnen har vi fått flera olika svar på frågor kring upplevelser av 
den fysiska miljön. På frågan om hur de vill att förskola ska se ut hade barnen olika idéer och 
förslag. Några ville flytta på vissa möbler och placera dem på ett annat sätt. Något barn kom 
med praktiska idéer för att underlätta arbete i ett av rummen på avdelningen. De önskade även 
andra saker såsom taxi, mer klossar och lego, mer kuddar, hästar, mer iPad:s, Elsa och 
Pokemon. 
 

Mosa, 5 år, F2: “Flytta på ritbordet och ställa det där” (pekar på spelhörnan). 
Fabian, 5 år, F1: “Så att man kan spela “Let’s dance”” (smådansar). 
Tove, 4 år, F1: “Jag skulle vilja ha mer leksaker i det rummet. Just nu har vi bara målarfärg där” (pekar på 
naturrummet). 
Kajsa, 4 år, F4: “Jag tycker att vi ska ha lite gardiner på fönster eftersom solen är stark” (pekar på fönstret). 

 
En intressant önskning av några barn var att ha tillgång till material. Exempelvis sa Ziba, 5 år, 
F3: “Jag vill ta bort grinden till ateljén”. Och Olivia, 5 år, F4: “Lådorna ska komma ner, ligga 
här så vi kan nå allt”. 

 
Andra intressanta önskningar som några barn från tre förskolor (F2, F4, F5) var anknutna till 
deras projektarbete. Pågående projektarbete på olika förskolor var fåglar (F2), hållbar 
framtid/snö, sten (F4), hållbar utveckling/insekter, frukt (F5). Barnen utryckte sig så här: 
 

Seda, 4 år, F5: “Vill ha fjärilar och en myrstack”. 
Oscar, 5 år, F2: “Några fågelholkar kanske här”. 
Alva, 5 år, F2: “Vi behöver ett riktigt kök här tycker jag och den ska vara till fåglar”. 
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Alma, 4 år, F4: “Skulle vilja ha lite vatten, träd, mossa och is”. 
 
Alla barns upplevelser av förskolornas miljöer var kopplade till olika rum och material som 
fanns på de förskolorna. Barnen intresserade sig av minst ett material som de hade tillgång till 
på förskolan, samt minst ett rum som de var intresserade av att leka i. Dock använde barnen 
material och rum på olika sätt. Ett rum som oftast nämndes under gruppaktiviteten var byggrum. 
Enligt barnen hade byggrummet andra funktioner förutom bygg. Enligt Fabian (F1) och Julio 
(F1) kunde man göra lite olika saker i det rummet. Förutom att barnen bygger med klossar 
brukar byggrummet användas för spel med iPad, göra kullerbyttor samt leka ”mamma, pappa, 
barn”. 
Det andra rummet som nämndes väldigt ofta under gruppaktiviteter med barn var ateljén. Där 
gjorde barnen olika aktiviteter.  
 

Sara, 5 år, F4: “Vi gör olika saker. Till exempel troll”.  
Olivia, 5 år, F4: “Vi kokar soppa med is, färg, vatten, pärlor och papper”. 

 
De övriga rummen som några barn nämnde var kokvrå, kuddrum, lerhörna, legohörna, rithörna, 
naturrum, spelhörna och hall. Enligt dem var det kul att leka med det materialet som fanns i de 
rummen samt tyckte de att rummen var intressanta. 
 
Under gruppaktiviteten på frågor om det befintliga materialet på avdelningen nämnde ofta 
barnen konstruktionsmaterial (lego, klossar, duplo). Barnen berättade om att de brukar bygga 
med konstruktionsmaterial samt bygger även med hjälp av återvinningsmaterial, såsom 
mjölkpaket och kartonger. Under gruppaktiviteten nämnde barnen att konstruktionsmaterialet 
även har annan funktion. Till exempel sa Moa, 4 år, F1: “I byggrummet pratar jag i telefon” 
(håller en kloss vid örat).  
 
Det andra materialet som nämndes ofta av barnen under gruppaktiviteten var skapandematerial 
(målarfärg, lera, pennor, papper m.m.).  
 

Sara, 5 år, F4: “Ja, vi gör gubbar med mjölkpaket… Vi kan också göra regnbåge med pärlplatta. Man ska ta 
olika färger som regnbågen”. 

 
Övrigt material som några av de intervjuade barnen nämnde i sina svar var lekmaterial, kuddar, 
iPad, pussel och naturmaterial (kottar, bark, pinnar). Barnen använde det materialet i sina lekar. 
Under gruppaktiviteten nämnde barnen ofta det materialet som hade koppling till deras 
pågående projektarbete. Som vi nämnde tidigare önskade de även mer material som var 
relaterat till projektarbetet vilket var intressant enligt oss. På de tre avdelningarna (F2, F4, F5) 
var deras projektmaterial synligt och barnen uttryckte sig på det här sätet:  
 

Olivia, 5 år, F4: “Det var soppa. Vi hade sten och bark. Det var snö också men den smälte inne så lämnade vi 
den ute och den blev till is för att det var kallt ute”. 
Alva, 5 år, F2: “Fågelbo, den är stor så får alla ägg plats i den men de är olika”. 

 
Under gruppaktiviteten på frågan om barnen är med och påverkar avdelningens 
miljöutformning har vi fått olika svar. Tolv barn upplevde att de är delaktiga i utformning av 
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den fysiska miljön på förskolan. Barnen svarade “ja” och “nej” på den här frågan. De flesta som 
svarade “ja” på frågan gav ingen förklaring på vilket sätt de känner sig delaktiga.  
De som svarade “nej” gav förklaring till varför de inte känner sig delaktiga i utformning av den 
fysiska miljön. Deras förklaring hade koppling till regler och rutiner på avdelningen. Här har 
vi några exempel: 
 

Moa, 4 år, F1: “Nej, Man får inte stöka”. 
Linda, 5 år, F2: “Ibland. Vuxna saker måste man fråga om man får flytta”. 
Alva, 5 år, F2: “Nej. Man får skäll. Inte flytta på sakerna”. 
Sara, 5 år, F4: “Nej, fröken säger att det ska vara där”. 
Pia och Seda, båda är 4 år, F5: “Nej, fröken blir arg”. 

 
Under gruppaktiviteten på frågan om fröknar lyssnar på barnen om barnen vill flytta på saker 
valde fyra barn att inte svara på frågan. Fem barn svarade otydligt, fyra barn svarade ”ja” och 
övriga svarade ”nej”. Även på denna fråga hade barnens förklaringar koppling till regler och 
rutiner på avdelningen. Barnen uttryckte sig på det sättet: 
 

Moa, 4 år, F1: ”Nej… Det ska vara där säger de”. 
Axel, 5 år, F3: ”Nej, vi får inte se när de flyttar på saker”. 
Olivia, 5 år, F4: ”Nej, det är farlig”. 

 
Under gruppaktiviteten har ett barn valt att inte svara när det kom till frågan om materialets 
tillgänglighet. Tolv barn har sagt att de får tillgång till allt material på förskolan. Däremot har 
nio barn svarat “nej”, dvs. att de inte får tillgång till allt material på avdelningen. Barnens 
förklaring även till den här frågan hade koppling med avdelnings regler och rutiner. 
Exempelvis:  
 

Fabian, 5 år, F1: “Nej, man måste fråga”. 
Mosa, 5 år, F2: “Först har vi samling, sen de små ligger där och sover” (pekar på vilorummet och menar 
leksaker som finns i det rummet).  
Kajsa, 4 år, F4: “Inte när det är städat”. 
Sara, 5 år, F4: “Fröken säger att man inte får gå dit där det är städat”. 
Pia och Seda, båda är 4 år, F5: “Nej, fröken blir arg”. 

 
Sammanfattningsvis visar resultaten att barnen hade några olika önskningar för att ändra 
avdelningarnas miljöer. Det som var intressant var att barnen från tre avdelningar (F2, F4, F5) 
som hade projektarbete önskade saker som var kopplade till deras pågående projekt. De 
rummen som barnen var mest intresserade av att vistas i var byggrum och ateljé. Även det 
materialet som barnen var mest intresserade av att använda var konstruktionsmaterial och 
skapandematerial. Barnen från tre avdelningar (F2, F4, F5) som hade projektarbete synligt i 
miljön visade stort intresse för relaterade projektmaterialet. Angående barns delaktighet i 
arrangering av miljöer upplevde inte alla barn att de är delaktiga, vilket hade koppling till 
avdelningens regler och rutiner, enligt barnen. Även angående barns tillgång till material och 
miljö upplevde inte alla barn att de hade den tillgången på avdelningen och det också hade 
koppling till avdelningens regler och rutiner.  
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8. Diskussion 

8.1. Hur arrangeras de pedagogiska lärmiljöer på några förskolor? 

Våra resultat visar att de vanligt förekommande rummen i de pedagogiska miljöerna som ingick 
i vår studie var matrum, byggrum, allrum och ateljé/skapandehörna. Enligt Nordin-Hultmans 
(2004) studie är lek-matrum, lek-byggrum och dockvrå de vanligaste rum som förekommer på 
förskolor (s. 69). Skillnader mellan Nordin-Hultmans studie och våra resultat är att 
ateljé/skapandehörna var bland de vanligt förekommande rummen på de förskolorna som 
deltagit i vår studie samt dockvrån fanns inte på våra undersökta förskolor.  
 
När det kommer till avgränsningar på förskolans avdelningar så visar våra resultat att 
avgränsningarna på tre av de fem avdelningarna var tydliga. Enligt våra observationsresultat 
hade det både sina nackdelar och fördelar. Fördelen med tydliga avgränsningar i rummen bidrog 
till mer lugna lekar. Enligt tidigare forskning genomförda av Pia Björklid (2005) och Arne 
Trageton (1996) menar de att tydligt avgränsade miljöer är viktiga så att barnen ska ges 
möjlighet till att leka ostörd med minsta möjliga avbrott i leken och aktiviteter (s. 39).  
 
Nackdelen med denna typ av avgränsningar i sin tur innebär att barnens handlingsmöjligheter 
blev begränsade, dvs. knappt några möjligheter till grovmotorikutvecklande aktiviteter och 
påhittade lekar. Det menar även Eriksson Bergström (2013) i sin studie där hon anser att ordning 
och struktur påverkar utrymme för barns handlingsmöjligheter (s. 181). Lugna lekar berodde 
även på artefakternas (materialets) mängd och variation på de tydligt avgränsade avdelningarna. 
Barnen var alltid upptagna med någon aktivitet d.v.s. de lockades till aktiviteter samt lekte 
under längre perioder. 
 
Efter genomförd studie på olika förskolor såg vi mycket olikheter gällande arrangering av de 
fysiska miljöerna samt utrymmen. På vissa förskolor valde pedagogerna att möblera 
avdelningarnas utrymme och göra ett stort rum till flera olika hörnor och vrår med olika syften. 
På andra förskolor såg miljön annorlunda ut med mer fri yta (omöblerad yta). Enligt våra 
resultat skapade de avdelningarna med mindre fri golvyta mer möjligheter till sociala 
interaktioner barnen sinsemellan. Däremot rummen där det var mer fri golvyta var barnen mer 
aktiva och använde hela kroppen i aktiviteterna. Detta bekräftas av tidigare forskning 
genomförd av Bengtsson (1993) som diskuterar flödesschema i förskolans miljö (Bengtsson, 
1993, refererad i Pia Björklid, 2005, s. 41).  
 
Vårt resultat angående artefakter i lärmiljöer visar att konstruktionsmaterial och 
skapandematerial var mest förekommande artefakter som erbjöds i de pedagogiska 
lärmiljöerna. Det materialet hittade vi på alla förskolor som deltagit i vår studie. Till skillnad 
från Almqvists (1994, refererad i Nordin-Hultman, 2004) och Elisabet Nordin-Hultmans (2004) 
studier som menar att vanligt förekommande material som förskolorna erbjuder är material för 
grovmotoriska lek (s. 55, 85). Denna typ av material var inte vanligt förekommen enligt vår 
studie. Det materialet såg vi på en av förskolorna. Detta kan bero på stora barngrupper och brist 
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på plats vilket även bekräftas av Patrik Grahn m.fl. som anser att förskolor är byggda för mindre 
barngrupper än som förekommer idag och detta begränsar pedagogiskt arbete på förskolan 
(Grahn m.fl., 1997, refererad i Pia Björklid, 2005, s.38). 
 
Utifrån våra resultat var det bara på en avdelning (F2) som allt material var tillgängligt förutom 
de farliga materialen (limpistol, nålar). Detta bidrog till att barnen kunde vara mer självständiga 
och växla lätt mellan olika aktiviteter i jämförelse med barn på andra avdelningar. Pia Björklid 
(2005) hänvisar till Arne Trageton (1996) som diskuterar självinstruerande miljöer där barnen 
klarar sig själva utan att behöva be om hjälp (s. 39). Enligt våra resultat var det begränsad 
tillgång till material för skapande aktiviteter på två av avdelningarna (F4, F5). Tidigare 
genomförd forskning av Elisabeth Nordin-Hultman (2004) samt forskning av Birgitta Almqvist 
(1994) säger att barn på förskolor har begränsad tillgång till det skapande materialet samt att 
det materialet används sparsamt. Orsaken till varför materialet används sparsamt på de 
förskolorna som vi hade varit på var framförallt av ekonomiska skäl (kostnader, slöseri).   
 
Vi anser att oavsett vilka planlösningar eller utrymmen avdelningar har kan pedagoger 
arrangera miljöer på ett sätt som blir till en pedagogisk lärmiljö som passar både barngruppen 
och olika aktiviteter, vilket har stort betydelse för barns lärande, utveckling och välmående. De 
artefakterna som används och deras placering i den fysiska miljön är också betydelsefulla för 
barns utveckling och lärande. Projektmaterialen spelar stor roll för barns lärande, vilket fanns 
på tre av avdelningarna (F2, F4, F5). Vi anser att pedagogerna arrangerade de fysiska miljöerna 
utifrån deras pågående projekt. De använde olika artefakter för att barnen skulle ges möjlighet 
till att mediera kunskap om deras projekt. De kunskaperna visade barnen under gruppaktiviteter 
när de önskade mer material som hade koppling till projektarbetet. Att det finns mycket och 
varierande material i varsin förvaringslåda lockar barnen och barnen vet att de kan bygga eller 
skapa hur mycket som helst. Att det finns varierande material så finns det alltid något intressant 
material som barnen kan använda.  

 

 

8.2. Vilka erfarenheter har pedagogerna om förskolans fysiska miljö? 

Pedagogerna som deltagit i vår studie strävar efter att ha kontinuitet i de pedagogiska 
lärmiljöerna, dvs. de jobbar ständigt med miljöns utformning och arrangering. De huvudsakliga 
tankarna som de styrs av är barns intressen och behov. De Jong (2010) menar att kontinuitet i 
miljön är av stor vikt eftersom miljön behöver ändras och anpassas efter barnens behov och 
förutsättningar (s. 259). Enligt våra resultat observeras barngruppen och i vissa förskolor ställer 
pedagogerna även direkta frågor till barnen för att involvera (göra barnen delaktiga) barnen i 
arbete med den fysiska miljön. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogerna bör 
ständigt observera barngruppen vilket kan ge möjlighet till barnen att vara med och påverka 
utformning av den pedagogiska miljön (s. 33). Även Strandberg (2009) och Pia Björklid (2005) 
tar upp barns delaktighet i arbete med miljö som en viktig aspekt för barns sociala och 
personliga identitetsutveckling. 
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Pedagogernas intentioner är att skapa utvecklande lärmiljöer för barnen. Det gör de med hjälp 
av pedagogisk dokumentation samt genom att synliggöra projektarbeten i de pedagogiska 
lärmiljöerna.  Strandberg (2009) menar att i den pedagogiska lärmiljön ska finnas tillgång till 
utvecklingshopp där möjlighet och förväntan om utveckling är centrala aspekter (s. 24). Det 
bekräftas även av Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, refererad i Pia Björklid, 2005) 
som menar att miljön på förskolan sänder budskap till barnen. Därför är det viktigt att ha i 
åtanke att skapa utvecklande och stimulerande lärmiljöer (s. 38–39). I samband med detta tyckte 
alla pedagoger i vår studie att material i de pedagogiska lärmiljöerna bör vara tillgängligt för 
barnen. Det menar även Strandberg (2009) att barnen ska ha tillgång till olika artefakter som 
finns i rummen (s. 24). Även Pia Björklid (2005) menar att tillgång till materialen i de 
pedagogiska lärmiljöerna påverkar laddningen av platsidentitet (s. 179). Dvs. tillgängligt 
material gör så att barnen känner sig välkomna och har rätt till inflytande.  
 
Enligt våra resultat upplever pedagogerna att det inte alltid är möjligt att arrangera miljöerna på 
sådant sätt så att barnen har tillgång till allt material som de är intresserade av. Även om 
intentionerna att skapa tillgänglighet finns så är det svårt att göra det i praktiken. Det kan bero 
på trånga lokaler, ekonomi, slöseri av material och blandade barngrupper. Nordin-Hultman 
(2004) beskriver barns begränsade tillgång till olika material, bl. a. ”smutsig” material samt 
orsaker till sparsamt användning av visst material (s. 78). I enlighet med Nordin-Hultman visar 
våra studieresultat att ekonomi och sparsamhet påverkar barns tillgång till materialet. Däremot 
finns det inte någon koppling mellan materialets tillgänglighet och användning av det 
“smutsiga” materialet enligt våra resultat. Dvs. pedagogerna i vår studie anser inte att detta är 
ett hinder. Samtidigt, utifrån vår studie kan vi se hur pedagogerna, trots att de upplever hinder, 
lyckats skapa helt tillgängliga miljöer och de har lyckats med att göra fysiska miljöer till 
pedagogiska lärmiljöer. Speciellt de som arbetar med temaarbete (F2, F4, F5) där de fysiska 
miljöerna blir en del av pedagogiken. Miljöerna har temaarbetets karaktär under en kort period. 
Men när barnen uttrycker att de är intresserade av något eller önskar något är det 
anmärkningsvärt att de kopplar det till temaarbetet. Barnen visar även kunskaper som är 
relaterade till projektmaterialen. Vi anser att detta är ett tecken på att pedagoerna har lyckats att 
skapa en lärmiljö som ger möjlighet till barnen att bearbeta omvärlden med hjälp olika 
artefakter. Samverkan mellan artefakter och barnen syns tydligt och de artefakterna som 
används i medierad relationen som barnen har med världen spelar stort roll. 
 
 

8.3. Vilka erfarenheter har barnen om förskolans fysiska miljö? 

I vår studie visade barnen stort intresse för vissa material såsom konstruktionsmaterial och 
skapandematerial. Det som vi vill diskutera om är användning av olika artefakter i de 
undersökta lärmiljöerna. Enligt våra resultat använder barnen både material och rummen på 
olika sätt.  
Genomförande av gruppaktiviteter skedde med utgångspunkter från det sociokulturella 
perspektivet. Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet mediering. Med hjälp av 
mediering kan man förklara samverkan mellan människor och artefakter, beroende på vad vi 
människor vill utföra tar vi användning av olika redskap (Säljö, 2000, s. 81). Det hjälpte oss att 
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ta reda på hur barnen tar användning av olika artefakter. Det visade sig att barnen använder de 
artefakterna både på det sättet som pedagogerna hade planerat, alltså hade artefakterna sin 
meningspotential som är både socialt och kulturellt etablerat. Exempelvis användes 
konstruktionsmaterial för bygg. Enligt barnen brukade de bygga torn med hjälp av klossar. Det 
andra sättet som barnen använde sig av konstruktionsmaterialet har med affordance att göra, då 
barnen tillskriver artefakten en annan mening som är relevant i en specifik situation. Alltså 
artefakten används på ett annat sätt än vad vi är vana vid. Ett exempel från vår studie är när ett 
barn berättar om att hen använder en kloss som telefon. Meningspotential och affordance 
begreppen återkommer i Elm Fristorp och Lindstrands (2012) studie där de utgår ifrån det 
sociokulturella perspektivet (s. 69–70). 
 
Projektarbete var också populära bland barnen i de förskolorna (tre förskolor) där de hade 
pågående projektarbeten. Barnen nämnde ofta materialet relaterat till projekten och berättade 
även om sina erfarenheter och upplevelser av det pågående projektarbetet. De önskade även att 
få mer material som hade koppling till projekten. De artefakterna som användes i projektarbeten 
hade sin agens, dvs. användning av de artefakterna bidrog till förändring av den fysiska miljön 
på förskolan vilket i sin tur förändrade även barns erfarenheter och upplevelser av miljön. Det 
bekräftar Hultman (2011) att icke-människor (artefakter) har sin agens och i interaktion men 
människor kan bidra till förändringar av något (s. 162). Under gruppaktiviteten reflekterade 
barnen ofta över projektmaterialen som fanns på avdelningen och visade kunskaper som var 
relaterade till det materialet. Där ansåg vi att barnen lärde sig något av det materialet som 
användes i samband med projekten. Säljö (2000) menar att artefakter har betydelse för lärande 
och miljön är avgörande för lärande och utveckling (s. 22–23).  
 
På frågan om barnen känner sig delaktiga i miljöutformning har flera barn svarat att de inte 
kände sig delaktiga. När vi undersökte företeelsen så visade det sig att barns upplevelser 
angående delaktighet hade med normer och regler på avdelningarna att göra. Detta bekräftas av 
Eriksson Bergström (2013) som menar att barns möjlighet till inflytande påverkas av förskolans 
regler och bestämmelser (s. 181). Miljö på förskolan sänder budskap av vad som förväntas 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, refererad i Pia Björklid, 2005, s. 38–39). Barnen 
uppmärksammar olika normer och regler vilket är någon som pedagogerna kan ta tillvara. 
Istället för att säga vad man inte får göra kan man säga vad man får och ge barnen förklaring. 
Det krävs kommunikation (intellektuellt redskap), vilket vi kommer diskutera om i nästa 
avsnitt.  
 

 

8.4. Förskolemiljö som skapas av barn och pedagoger 

Slutligen vill vi diskutera samverkan mellan pedagoger, barnen och den fysiska miljön (se bild 
1). Vi anser att barnen, pedagoger och den fysiska miljön är tre huvudsakliga aktörer som skapar 
en helhet. Därför valde vi att fördjupa oss i samverkan mellan de tre aktörerna och titta närmare 
på barns intressen, tillgång och delaktighet samt pedagogernas arbete med detta och hur de 
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bitarna synliggörs i miljön. Med andra ord, hur den fysiska miljön görs till en pedagogisk miljö, 
vilket också är vårt syfte med den här studien. 
Efter genomförd studie visar våra resultat att barns intressen alltid är i centrum. Intressen 
synliggörs i miljön utifrån ett barnperspektiv vilket enligt pedagogerna bidrar till att barnen 
känner sig delaktiga i utformning och skapande av den pedagogiska miljön. Det märkte vi också 
under genomförandet av studie. Vi såg att konstruktionsmaterial och skapandematerial var de 
vanligt förekommande materialen på alla förskolor och barnen visade ett stort intresse för den 
här typen av material. Dock efter samtal med barnen visade det sig att inte alla barn anser att 
de är delaktiga i utformning och skapande av den pedagogiska lärmiljön. Vi ställde oss själva 
en fråga: “varför upplever inte barnen att de är delaktiga?”. Alla tio pedagoger på de undersökta 
förskolorna ansåg att de gjorde barnen delaktiga i utformning av den pedagogiska lärmiljön 
genom att observera barngruppen. Tre av dem (F1, F3) ställde även direkta frågor till barnen 
men barnen på de förskolorna upplevde inte heller att de är delaktiga.  
 
Utifrån det sociokulturella perspektivet är språket (intellektuellt redskap) en av de huvudsakliga 
bitarna som utgör en länk mellan en individ och dennes omgivning. Kommunikation är en viktig 
företeelse vilket bidrar till samarbete i olika kollektiva verksamheter. Enligt våra resultat 
upplevde vi att kommunikationen gällande den fysiska miljön mellan de två aktörerna 
(pedagoger, barnen) är bristfällig. Pedagogerna vill närma sig barns perspektiv genom att 
observera barnen och förstå vad barnens intressen är för att kunna synliggöra de intressena i 
miljön. För att få barnen att känna sig delaktiga bör man kunna kommunicera med dem om 
miljön och uppmärksamma och synliggöra deras tankar och idéer. Att ständigt reflektera med 
barnen under dagarna och i olika situationer. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att 
pedagoger bör försöka involvera barnen i diskussioner gällande bestämmelser kring utformning 
av den fysiska miljön i syfte för att synliggöra barns delaktighet i miljön (s. 30). Även barnen 
får bekräftelse både verbalt och visuellt att de är delaktiga. Utifrån våra resultat på alla fem 
förskolor gjorde barnen inga stora förändringar i miljön. De lekte med olika typer av leksaker. 
Lite större saker (stolar, bord, mattor osv.) flyttades inte av barnen, vilket vi anser har koppling 
med regler och normer på avdelningarna samt nämnde barnen det vid några tillfällen under 
gruppintervjuer. Något som pedagoger ska ta vara på är att ha normer och regler som inte 
hindrar barnen att vara delaktiga i miljöförändringar och anpassa miljön efter sin lek under 
dagarna på förskolan. Pramling Samuelson och Sheridan (1999) anser att barnen ska kunna 
använda samtliga utrymmen samt ommöblera och skärma av utrymmen beroende på leken eller 
aktiviteten under dagarna på förskolan (s. 39). 
 
Gällande tillgång till materialet visar våra resultat att material på olika förskolor inte var helt 
tillgängligt. Detta bekräftades både av barnen och pedagoger. Barnen tyckte att de inte kunde 
nå till visst material. Pedagogerna förklarade att det fanns olika hinder när det gäller materialets 
tillgänglighet. Vi anser att ett sätt som man kan försöka lösa det på är att vara en aktivt 
närvarande pedagog och kommunicera med barnen. Som vi nämnde tidigare är kommunikation 
en viktig del av samarbete i olika kollektiva verksamheter. Säljö (2000) menar att utifrån 
sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer helt centrala när det gäller mänskligt 
lärande och utveckling. Genom att kommunicera med individen ges individen möjlighet till att 
bli delaktig i kunskaper och färdigheter (s. 37). 
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Förskolan är en kollektiv verksamhet och en mötesplats för olika individer. Förskolan är en 
mötesplats för olika individer där fokus ligger på lärande. Lärande i förskolan sker i samspel 
med andra och även med den fysiska miljön. För att skapa den pedagogiska lärmiljön som 
utvecklar, stimulerar och gör lärande till en rolig process behövs tre huvudsakliga aktörer: 
barnen, pedagoger och den fysiska miljön. 
  

 8.5. Miljö som den tredje pedagogen  

I Reggio Emilia pratar man om tre pedagoger: förskollärarna, barngruppen och miljö. Teorin 
tillskriver att miljö har sådan viktig funktion att det till och med talas om den som ”en tredje 
pedagog”. Ateljén är en viktig del av miljön som fungerar som en bildverkstad och ska ligga 
centralt i avdelningen, vilket är en mötesplats (Björklid, 2005, s. 45). Vi anser att i likhet med 
Reggio Emilia hade fyra undersökta förskolor en ateljé, där det fanns ett stort bord. Rummet 
var som en mötesplats och var fylld av skapande material. Enligt Gedin & Sjöblom (1995) ingår 
temaarbete och dokumentation i Reggio Emilias arbetsmetod där man har barns verk (bilder, 
pyssel m.m.) och dokumentation synliga i miljön i syfte för att hjälpa barnen att skaffa sig en 
djupare uppfattning av omvärlden och stimulera dem till utforskande (s. 110–111). I enlighet 
med Reggio Emilia hade tre av våra undersökta avdelningar (F2, F4, F5) temaarbete och 
dokumentation som var synliga i miljöerna (se bilaga 12). Detta hjälpte barnen att få kunskap 
och djupare förståelse av omvärlden, vilket visade sig under barnintervjuer när barnen nämnde 
material och berättade om sina erfarenheter som var kopplade till projektarbetet. I detta 
sammanhang anses miljön vara den tredje pedagogen som man talar om inom Reggio Emilia. 
Inom Reggio Emilia ska pedagogerna planera och arrangera en miljö som skapar förutsägningar 
för att utmana och stimulera barns utforskande och lärande (Gedin & Sjöblom, 1995, s.109).  

Till vår studie valde vi fem förskolor med Reggio Emilia-inriktning. Detta urval av enbart 
förskolor med Regio Emilia-inriktning hade sina för- och nackdelar. Fördelarna med detta urval 
var att inom Reggio Emilia tillskrivs miljö en viktig roll och kallas för ”den tredje pedagogen”. 
Detta gör att miljön och allt arbete med miljön ligger i fokus och pedagogerna lägger en stor 
vikt på den. Då kunde vi anta att miljöerna i de förskolorna är genomarbetade på ett pedagogiskt 
sätt eftersom det finns strävan efter att förvandla de fysiska miljöerna till pedagogiska lärmiljöer 
(”den tredje pedagogen”). Detta skulle uppfylla vårt syfte att bidra med kunskap om 
pedagogiska läromiljöer. Nackdelen med urval av Regio Emilia inspirerade förskolor i vår 
studie är att resultaten inte gäller för förskolor med andra inriktningar.  

Resultaten av vår studie ska inte ses som en generalisering som gäller för alla Regio Emilia 
inspirerade förskolor eftersom pedagogerna har olika arbetssätt, trots att de arbetar på förskolor 
med Regio Emilia inriktning, vilket vi också ser i vårt resultat.  

 

8.6. Slutsats 

Syfte med vårt arbete var att bidra med kunskap om hur de pedagogiska lärmiljöerna skapas av 
de tre aktörerna: pedagoger, barnen och fysisk miljö. Våra frågeställningar handlade om 
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pedagogernas och barnens erfarenheter av de fysiska miljöerna samt hur de miljöerna ser ut på 
olika förskolor.  
Resultaten visar att barn, pedagoger och fysisk miljö är tre aktörer som samverkar i den 
pedagogiska läromiljön, vilket både skapar möjligheter och begränsningar. Hall, matrum, 
samlingsplats, byggrum/bygghörna och ateljé/skapandehörna är bland de vanligt 
förekommande rummen/hörnor i fem undersökta förskolor samt skapandematerial och 
konstruktionsmaterial är vanligt förekommande materialen på dessa förskolor.  
 
Våra resultat visar att pedagogerna försöker komma närmare barns perspektiv genom att 
observera barnen och utveckla miljön utifrån barns intressen och behov. Det framgår även i 
miljön. Pedagogerna arrangerar avdelningarnas rum utifrån barns intressen och detta bekräftas 
även av barnen. Barnen bekräftar det genom att både berätta om de vanligt förekommande 
rummen och material samt leker ofta i de rummen och med de materialen som de hade nämnt. 
Enligt våra observationer visar barnen stort intresse för skapande- och konstruktionsmaterial. 
 
Projektarbeten var centrala i de arrangerade pedagogiska lärmiljöerna på tre av förskolor d.v.s. 
projektarbeten var synliga i miljöerna. Pedagogerna strävade efter att arrangera miljöer utifrån 
de pågående projekten för att stimulera barns lärande och utveckling. Detta var något som 
visade sig under gruppaktiviteter och bekräftades av barnen. Barnens önskningar, erfarenheter 
och kunskaper var kopplade till projektmaterialen som fanns på avdelningarna. I detta 
sammanhang anses miljön vara ”den tredje pedagogen” som man talar om inom Reggio Emilia.  
 
Resultaten visar att arrangering av miljöer påverkade barns lekar och aktiviteter. Vi märkte 
skillnader mellan tydligt och otydligt avgränsade miljöer där tydligt avgränsade miljöerna 
bidrog till lugnet och trygghet och barnen lockades till olika aktiviteter och orkade hålla sig 
koncentrerade under längre period. Däremot bidrog otydligt avgränsade miljöerna till 
obegränsade handlingsmöjligheter för barnen, exempelvis hoppa, springa och leka påhittade 
lekar. Mer fri golvyta på avdelningarna bidrog till mindre sociala interaktioner och mer 
kroppsliga lekar. Mindre fri golvyta i sin tur bidrog till mer sociala interaktioner och mindre 
kroppsliga lekar. Även mycket och varierad material lockade barnen och bidrog till längre lekar 
i små grupper och mer samspel mellan barnen. 
 
När det kommer till materialens tillgänglighet på olika förskolor visar resultaten att en 
tillgänglig miljö bidrar till självständighet hos barnen, där de själva väljer olika lekar och 
aktiviteter utan att behöva få hjälp samt kan de lätt växla mellan olika aktiviteter. Pedagogerna 
upplever att det finns några hinder såsom barngrupp med blandade åldrar, brist på plats, 
ekonomi, slöseri som gör att allt material inte kan finnas på barns nivå. Barnen upplever också 
att de inte alltid får tillgång till allt material på förskolor. Detta kan lösas genom att använda sig 
av det språkliga redskapet och vara en aktiv närvarande pedagog. 
När det gäller delaktighet i miljöarrangering försökte pedagogerna att göra barnen delaktiga 
genom att observera barngruppen och arrangera miljön utifrån barngruppens intressen. Dock 
tyckte inte barnen att de var delaktiga i detta arbete. Här anser vi att det handlar om brist på 
användning av de språkliga redskapen när det kommer till arbete med barns delaktighet i 
miljöarrangering. Något som pedagoger kan ta vara på är att ha normer och regler som inte 
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förhindrar barnen att vara delaktiga i miljöförändringar dagligen och anpassa miljön efter sin 
lek under dagarna på förskolan. 
 
Det som var positivt och gått bra i genomförande av vårt arbete var att vi fick tillåtelse att vara 
på olika förskolor och både observera olika miljöer och genomföra aktiviteter. Det bidrog till 
att vi fick intressanta resultat och hittade både likheter och skillnader i olika lärmiljöer och 
arbetssätt. Att försöka komma närmare ett barns perspektiv var en positiv erfarenhet för oss.  
Det som gick mindre bra enligt oss var tidsbrist eftersom vi skulle vilja göra arbetet lite större 
och besöka fler förskolor i syfte för att komma fram till det bästa möjliga sättet som man kan 
arbeta med miljöarrangering där barns perspektiv är centralt. Detta kan man göra i vidarearbete, 
dvs. undersöka förskolemiljöerna i större utsträckning utifrån ett barns perspektiv. I fortsättning 
av arbetet kan man även följa lärandeprocesser när barnen använder sig av olika artefakter och 
vistas i olika miljöer samt varför barnen använder de artefakterna. Det kan vara en intressant 
studie om den fysiska miljön och artefakter på förskolan.   
 
Förskolan är barns plats och därför är det viktigt att utgå från barnen och försöka närma oss 
barns perspektiv när vi arrangerar miljön. Barns lärande är i ständig rörelse vilket gör att den 
miljön där de befinner sig i måste vara utvecklande, föränderlig och levande, d.v.s. miljö har en 
stor roll som man till och med kalla den för ”tredje pedagog”. 
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Bilagor 

Bilaga 1 (Tydlig avgränsning) 
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Bilaga 2 (Rummets utrymme) 
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Bilaga 2 (Rummet utrymme) forts. 
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Bilaga 3 (Variation och mängd) 

   

 
  



52 
  

Bilaga 4 (Tillgänglighet) 
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Bilaga 4 (Tillgänglighet) forts. 
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Bilaga 5 (Barns teckningar) 
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Bilaga 6 (Intervjuguide) 

Frågor till pedagogerna 
 

1. Vad tycker du kring miljö och dess påverkan på barnen och deras lärande? 
 

2. Hur ofta jobbar ni med att planera och ändra miljö? 
 

3. Vad är det ni utgår ifrån när ni planerar och ändrar miljö? 
 

4. Är barnen delaktiga i planering och utformning av den fysiska inomhusmiljö, på vilket 
sätt? 
 

5. Vad tycker ni kring material tillgänglighet? 
 

6. Hur presenterar ni materialet? 
 
Frågor till barnen 

1. Vad tycker ni om förskolans leksaker/ olika rum? 
 

2. Vad är din favorit material/leksak/favoritrum? 
 

3. Vad brukar du göra med din favorit materialet/leksaken/ i ditt favoritrum? 
 

4. Vad lär du dig av din favorit material/leksak/i ditt favoritrum? (Testfråga) 
 

5. Får du vara i ditt favoritrum/leka med din favorit material/leksak när du vill? 
 

6. Skulle du vilja förändra något på förskolan? 
 

7. Får du flytta på saker när du vill? Flyttar fröknar på stora saker om ni vill? 
 

8. Ni har många olika bilder på avdelningens väggar. Kan du berätta något om de 
bilderna? 
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Bilaga 7 

Medgivande till deltagande i en studie (till vårdnadshavare) 

Studien, som kommer att handla om förskolans miljö, kommer att utföras inom ramen för ett 
självständigt arbete. Studien utförs av Aygul Dusmukhametava och Fatemeh Sadat Seyedi 
som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 
filmas/ observeras i sin förskolemiljö.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 
Adress: ……………………………………………………………………………. 

 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 
Adress: ……………………………………………………………………………… 

 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum  

   

....................................................................  ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
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Bilaga 7 forts. 

 

Medgivande till deltagande i en studie (till pedagoger) 

Studien, som kommer att handla om förskolans miljö, kommer att utföras inom ramen för ett 
självständigt arbete. Studien utförs av Aygul Dusmukhametava och Fatemeh Sadat Seyedi 
som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 
intervjuas i förskolemiljö.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 

Deltagarens namn: ……………………………………………………………………………… 

 

Underskrift: ……………………………………………………………………………………. 

 
 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    
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Bilaga 7 forts. 

Information om en studie av förskolans miljö 

Vi heter Fatemeh Sadat Seyedi och Aygul Dusmukhametava. Vi är lärarstudenter som går 
sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete vid 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Vi kommer att genomföra en observationsstudie om förskolans miljö. Studien kommer att 
genomföras på några förskolor, där fokus kommer ligga på förskolans miljö. Vi genomför och 
deltar i aktiviteter samtidigt som vi observerar/filmar förskolans miljö och hur den kan 
utformas efter barnen.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under en vecka i förskolan. Vi 
kommer att samla in data genom att filma/observera/dokumentera förskolans miljö och dess 
påverkan på barn en viss period utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att 
använda en filmkamera för att kunna dokumentera. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under mars och april månaderna. Insamlade data kommer att 
analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 
ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 
Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande 
och skickar in den till förskolan. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 
kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Studiens handledare: Hanna Hofverberg, Doctoral student 

Tel: 0046-73-7057546  e-post: hanna.hofverberg@edu.uu.se  

 
Uppsala den 20 februari 2017 

 
Fatemeh Sadat Seyedi, fatemeh.sadat.seyedi@gmail.com 

 
Aygul Dusmukhametava, aygul_d@hotmail.com  
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Bilaga 8: De vanligt förekommande rummen/vrår/hörnor 

 

De vanligt förekommande 
rummen/vrår/hörnor 

Beskrivning 

1. Hall.  Ett avlångt eller lite större rum där barnen förvarar sina 
ytterkläder. I de lokalerna som har större utrymme brukar en bänk 
eller liknande placeras i mitten.  

Matrum Består ofta av flera stora låga/höga bord. 

2. Samlingsplats Ofta en rektangulär eller rund matta i ett större rum på 
avdelningen. 

Allrum Ett rum som ger möjlighet till olika aktiviteter. De rummen ser 
olika ut på olika förskolor. Oftast är det ett bord placerad i mitten 
av rummet samt hyllor längst rummets väggar med varierande 
material. Rummet ofta består av olika hörnor.  

Byggrum/bygghörna Ett rum eller en avgränsad hörna. I rummet/hörnan placerade lådor 
med klossar i olika former eventuellt hyllor där byggmaterialet 
förvaras. 

Ateljé/skapandehörna Oftast ett mindre rum med ett runt/rektangulärt bord i mitten. 
Längst rummets väggar är ofta flera förvaringsskåp, stafflier 
placerade. 

Läshörna/läsrum En hörna eller ett lite mindre rum. I rummet/hörnan är ofta en 
soffa placerad samt en hylla eller en förvaringsbox med olika 
barnböcker. 

Rithörna En hörna med ett avlångt bord där ca 8 personer får plats. 
Antingen på bordet eller på hyllorna bredvid det finns det olika 
ritmaterial (pennor, kritor, tuschpennor, papper i olika färger och 
storlekar). 

Legorum/legohörna Ett rum eller en hörna. I rummet är ett bord placerad. Legobitar 
förvaras oftast i lite mindre förvaringslådor och är placerade 
antingen på bordet eller i hyllor som finns i respektive rummet.  

3. Kokvrå En hörna (ibland ett rum) där oftast en leksaksspis placerad samt 
olika relaterade till köket leksaker (tallrikar, muggar, frukt och 
grönsaker m.m.). Kokvrån är ofta avgränsad med hjälp av lägre 
byråer eller hyllor. 

Spel och pusselhörna Ett rum eller en hörna med hyllor där olika spel och pussel 
förvaras.  

Sovvilorum Ett mindre rum som ofta är mest avlägset. På de flesta förskolorna 
finns det förvaringsskåp eller hyllor med förvaringsboxar. 

“Gömställe” En hörna eller ett rum som fungerar som ett gömställe där barnen 
får vara ifred. Rummet/hörnan bestäms av barnen vilket gör att 
“gömställen” ser olika ut på varje förskola. 
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4. Naturrum Ett rum med fokus på natur. Ofta arrangerat som en skog eller 
djungel med grenar hängande i taket, löv gjorda av plast och tyg 
m.m.  

Lerhörna En hörna som arrangerad ofta nära ateljén. I hörnan är ett bord 
med 4–6 stolar placerade. Leran förvaras i mindre förvaringslådor. 
Lådorna står antingen på bordet eller i hyllor som tillhör hörnan. 

Matte och språkhörna En hörna med siffror och bokstäver hängande på närliggande vägg 
eller baksida av en hylla till en grannhörna.  

Projekthörna Ett ställe (en hörna, ett bord eller en hylla) på avdelningen med 
fokus på pågående projekt. 

5. Rörelserum Ett större rum med mycket fri golvyta. 

Pärlhörna Ett bord med 4–6 stolar. Relaterat material är placerad antingen på 
bordet eller förvaras i hyllan bredvid bordet. 

Specialpedagogiskt rum Ett rum med specialpedagogiska hjälpmedel (säng, gåbord, rullstol 
m.m.) 

Teaterhörna En hörna med en teaterväg och en hylla med förvaringslådor med 
mjukleksaker, utklädningsprylar. 
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Bilaga 9: Det vanligt förekommande materialet 

 

Det vanligt förekommande 
materialet 

Beskrivning 

1 Konstruktionsmaterial Klossar, Duplo, lego, magneter, plus-plus, tågbana. 

Skapande material Lera, penslar, papper, pennor, kritor, färg (flytande och fast 
tempera), saxar, lim, glitter, pärlor och pärlplattor. 

Drama material Teatervägg, handdockor, utklädningsmaterial, sjalar. 

2 Spel och pussel Memorie, pussel (stora och små), träpussel,  

Litteratur Barnböcker, naturvetenskaplig litteratur anpassad för yngre 
barn. 

Lekmaterial Dockor, vagnar, leksakskök och relaterat köksmaterial, bila, 
gosedjur, djur, dinosaurier, leksaksmöbler 

Återvinningsmaterial Mjölkpaket, kartonger, glas- och plastburkar, toarullar, tyg.  

Digitala läromedel 
 

Lärplattor, projektor, smartboard. 

3 Ljusbord Ljusbord. 

Projektmaterial Projektrelaterade material såsom akvarium, krukor, odlingar 
m.m. 

Pedagogisk dokumentation Barns pärmar, bilder (foton, teckningar) på avdelningens väggar, 
pyssel. 

Naturmaterial Kottar, pinnar, mossa, bark, stenar, löv 

4 Helkroppsinvolverande 
material 

Rutschkana, kuddar. 

Specialpedagogiska 
hjälpmedel 

Rullstol, säng, hjälpmedel för förflyttning. 
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Bilaga 10: Det vanligt förekommande rum/hörna 

 
Det vanligt förekommande 
rum/hörna 

Förskola1  Förskola2 Förskola3 Förskola4 Förskola5 

1 Hall X X X X X 

Matrum X X X X X 

2 Samlingsplats X X  X X 

Allrum X X X X  

Byggrum/bygghörna X X  X X 

Ateljé/skapandehörna  X X X X 

Läshörna/läsrum  X X X X 

Rithörna X X  X X 

Legorum/legohörna X X  X X 

3 Kokvrå  X X  X 

Spel och pusselhörna  X X  X 

Sovvilorum  X X  X 

“Gömställe” X X  X  

4 Naturrum X    X 

Lerhörna X    X 

Matte och språkhörna  X   X 

Projekthörna  X  X  

5 Rörelserum   X   

Pärlhörna X     

Specialpedagogiskt rum     X 

Teaterhörna    X  
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Bilaga 11: Det vanligt förekommande materialet 

Det vanligt förekommande 
materialet 

Förskola1 Förskola2 Förskola3 Förskola4 Förskola5 

1 Konstruktionsmaterial X X X X X 

Skapande material X X X X X 

Drama material X X X X X 

2 Spel och pussel  X X X X 

Litteratur  X X X X 

Lekmaterial  X X X X 

Återvinningsmaterial X X  X X 

Digitala läromedel X X  X X 

3 Ljusbord X   X X 

Projektmaterial  X  X X 

Pedagogisk dokumentation  X  X X 

Naturmaterial  X  X  

4 Helkroppsinvolverande 
material 

  X   

Specialpedagogiska 
hjälpmedel 

    X 
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Bilaga 12: Projektmaterial och dokumentation 
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Bilaga 12: forts. 
 
  

 


