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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur verksamma förskollärare arbetar med att 

utforma förskolans fysiska inomhusmiljö för att främja kreativitet och lärande. Med inriktning 

mot skapande verksamhet. Studien ämnade att utifrån ett ramfaktorteoretisikt perspektiv 

undersöka huruvida verksamma pedagoger upplevde att lokaler inverkade på deras möjligheter att 

utforma den fysiska inomhusmiljön. Undersökningen närmar sig även lärande i förhållande till 

miljön ur ett sociokulturellt perspektiv samt hur pass delaktiga barnen är i utformningen av den 

fysiska inomhusmiljön. Studiens empiriska data samlades in under fyra samtalsintervjuer för att få 

en bild av hur de intervjuade förskollärarna arbetar kring dessa frågor. Alla intervjuer är utförda 

inom samma kommun men på fyra olika förskolor för att få en bredare bild av hur pedagogerna i 

området tänker. Resultatet visar på att materialets tillgänglighet är en viktig aspekt vid 

utformningen av den fysiska inomhusmiljön och att detta uppnås genom att anpassa 

verksamhetens inredning till barnens nivå, men också genom att aktivt arbeta med barnens eget 

ansvar för den fysiska inomhusmiljön. Tillgängligheten skiljer sig dock i utsträckning mellan olika 

åldersgrupper. 
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Inledning 

Idén till denna undersökning var långt ifrån självklar från början. Det hela började med en idé om 

betydelsen av pedagogers interaktion med barns lek. Detta visade sig dock var svårdefinierat men 

under detta första stadie dök teorin om hur yttre faktorer inverkar på den pedagogiska 

verksamheten upp. Varpå jag närmare undersökte ramfaktorteorin och fann den väldigt 

intressant. Samtidigt blev jag även intresserad av förskolans skapande verksamhet och det hela 

slutade med en kombination och en studie som kom att handla om hur förskollärare arbetar med 

förskolans fysiska inomhusmiljö tillsammans med barns kreativitet och lärande. Tack vare mina 

perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) så hade jag viss förkunskap om hur förskolans 

fysiska miljö utformas men också att det skiljer väldigt mellan hur olika verksamheter valt att 

arbeta. Därför bestämde jag mig för att detta är värt att undersöka lite närmare. 
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Bakgrund 

Förskolan är en plats som är en stor del av barnens liv. Det är viktigt att förskolan erbjuder 

barnen en stimulerande miljö där de kan känna sig trygga och stimuleras till utveckling och 

lärande. Förskolans miljö innefattar den miljö som barnen vistas i utomhus såväl den som finns 

inomhus. Förskolans miljö är svårdefinierad då den består av så många olika faktorer, till exempel 

ljudnivå, antal barn i barngruppen, förskolans pedagogiska inriktning etc. Den faktor som jag valt 

att i den här undersökningen utgå från är den som rör förskolans rumsliga utformning och hur 

denna i sin tur påverkar hur förskolans fysiska inomhusmiljö utformas för att stimulera barns 

kreativitet och lärande. Björklid (2005) beskriver hur förskolans fysiska inomhusmiljö har blivit 

ett allt mer intressant område att bedriva forskning inom. 

De Jong(2010) menar att det faktiska konkreta rummet på förskolan glöms bort i den 

pedagogiska debatten där retoriska begrepp som rum för lärande, pedagogisk miljö och för 

utveckling ofta används. Begreppet ”rum” används ofta som en metafor. Samtidigt poängterar 

Nordin-Hultman (2005) att utformningen av förskolans inomhusmiljö och dess material alltid 

varit en central del av förskolans pedagogik. Hur ett rum inreds och hur man valt att använda sig 

av material skickar signaler till barnen om hur de förväntas bete sig i det rummet. Materialets 

tillgänglighet signalerar även vad de förväntas kunna hantera och inte på egen hand (Brodin & 

Sandberg, 2008; Skantze, 1998). Även läroplanen beskriver vikten av förskolans miljö om än 

kortfattat att den skall vara öppen och inbjudande och inspirera barnen till aktivitet. Förskolans 

inomhusmiljö är således betydelsefull komponent för barnens utveckling och lärande Lpfö 98 

(Skolverket 2010) 

Jag har i denna undersökning valt att lägga fokus på förskolans skapande verksamhet och hur 

förskolans inomhusmiljö är utformad för att stimulera detta. Dahlbeck & Persson (2010) betonar 

vikten av kreativ och skapande verksamhet i förskolan och hur detta stimulerar barns lärande. 

Braxell (2010) beskriver hur förskolans verksamhet har gott rykte gällande att erbjuda barnen 

mycket varierande möjligheter att uttrycka sig genom skapande verksamhet. Det är viktigt att 

förskollärarna inom verksamheten arbetar med att skapa en miljö som stimulerar barns kreativitet 

och lärande genom att erbjuda en miljö som ger barnen möjlighet att utveckla sitt skapande och 

sitt kreativa tänkande, till exempel genom att måla, skapa och konstruera.  

Kreativitet och lärande, skapande verksamhet, förefaller vara en stor del av förskolans 

verksamhet. Men hur anpassad är förskolans fysiska inomhusmiljö för att stimulera barns 

kreativitet och lärande? Förskolans inomhusmiljö tycks såväl som skapande verksamhet vara 

centrala delar av verksamheten och därför ämnar denna studie att undersöka hur verksamma 

förskollärare tänker kring hur de har utformat förskolans fysiska inomhusmiljö för att främja 

barns kreativitet och lärande. 
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Läroplanen för förskolan. 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket 2010) hyser inga ingående beskrivningar av hur den 

fysiska inomhusmiljön på förskolan skall utformas utan detta behandlas endast kort och 

övergripande med formuleringarna att ”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.” och 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (Skolverket, 2010 Lpfö 98, s 6, s 9). 

Detta behandlar även Björklid (2005) som i sin kunskapsöversikt Lärande och fysisk miljö har 

sammanfattat vad läroplanerna för Förskolan Lpfö 98 (Skolverket 2010) Skola (Lpo 94) samt de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94) säger om skolmiljöns utformning. Björklid (2005) menar att 

skolmiljön är sparsamt reglerad i både skollagen och läroplanerna men att kontentan består av att 

lokalerna skall vara ändamålsenliga (Björklid, 2005, s 24).  

Förskolan skall enligt Läroplanen för förskolan 98 (Skolverket 10) stimulera barns utveckling 

och lärande. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) skriver att; ”Förskolan ska erbjuda en 

öppen, innehållsrik och inbjudande miljö där verksamheten främjar lek, kreativitet och lustfyllt 

lärande och samtidigt ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet”. 

(Skolverket, 2010 Lpfö 98, s 7). Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket 2010) beskriver att 

ett av målen med verksamheten är att barnen: 

”Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”. 

”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker” 

(Skolverket, 2010 Lpfö 98, s 9). 

För att målen i läroplanen som i citerats ovan skall uppnås så ställs vissa krav på den 

förskolemiljö i vilken barnen vistas dagligen Braxell (2010). Till exempel att det skall finnas 

möjligheter att genomföra det som beskrivs i styrdokumenten. Braxell syftar här på den fysiska 

miljön med ändamålsenliga lokaler vilket även Änggård (2006) poängterar som en viktig faktor 

för barns skapande verksamhet. 

Styrdokumentens riktlinjer för hur verksamhetens miljö skall utformas behandlas i läroplanen 

för förskolan i korthet och då knappt något alls om hur den fysiska miljön på förskolan skall 

utformas utöver att den skall vara trygg, utmanande, locka till lek och aktivitet samt att barn skall 

ha inflytande över sin miljö. Det finns således inga konkreta riktlinjer för hur den fysiska 

inomhusmiljön på förskolan skall utformas (De Jong, 2010, s 253).  

Förskolan representerar en institution som skall skapa goda förutsättningar för barns lärande 

och utveckling där läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket 2010) beskriver att ”förskolans 

lärandemiljö skall utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling 

och lärande” (Skolverket, 2010 Lpfö 98/10, s 16).  



4 

 

Litteraturöversikt  

Tidigare forskning 

Förskolans fysiska miljö 

Hur förskolans rum utformas har enligt (Björklid, 2005, s 76) blivit ett alltmer intressant område 

att studera bland forskare. Författaren beskriver hur den fysiska inomhusmiljön är en faktor som 

inte alltid tas i beaktande utan det snarare är den psykiska miljön som står i fokus. Björklid (2005) 

har genomfört en studie vars syfte är att ge en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och 

den fysiska miljön i förskola och skola. Kunskapsöversikten rör vilken betydelse den fysiska 

miljön har för lärandeprocessen i förskola och skola.  

Björklid (2005) talar om ett samspel mellan lärande och den fysiska miljön och menar att 

lärande är ett resultat av individens interaktion med den fysiska omgivningen. Han beskriver att 

lärande är en interaktionsprocess som består av två delprocesser, dels samspelet mellan individ 

och omgivning men även en psykisk tillägnelse och förbearbetningsprocess vilket leder fram till 

ett lärande. Författaren beskriver även innebörden av miljöpsykologi vilken han framställer som 

relationen mellan hur vi som människor påverkas av vår omvärld och hur vi påverkar densamma 

genom hur vi väljer att handla och agera inom denna omvärld. Brodin & Sandberg,(2008) och 

Skantze (1998) menar på att vad miljön sänder för signaler har betydelse för hur och vad barn lär 

inom den miljön. Miljön upplevs ej identiskt mellan individer utan var och en konstruerar sin 

egen omvärld (Björklid, 2005, s 34).  

Björklid hävdar även att rummets estetiska egenskaper som färgsättning, kulörer, och material 

har betydelse för lärandeprocessen. Firlik (1994) har skrivit en artikel med namnet Promoting 

development through constructing appropriate environments: Preschools in Reggio Emilia, Italy i vilken 

han beskriver miljöns betydelse för lärande sett ur ett Reggio Emilia pedagogiskt perspektiv. 

Firlik menar att barns lärande sker genom aktiv interaktion med deras omgivning och att 

denna skall utformas på ett sådant sätt att den stimulerar barns nyfikenhet och kreativitet 

(Firlik, 1994, s 13). Carlgren menar att lärandet är ett situationsbundet fenomen och menar 

att metoder för lärandet inte kan skiljas från lärandet. Hon fortsätter med att en variation av 

metoder och aktivitetskulturer möjliggör olika slags lärande (Carlgren, 1999, s 12). Lärande 

kan således inte avgränsas till enskilda arrangerade lärandesituationer utan lärande är en 

ständigt pågående process som behöver uppmärksammans.  

Det är därför viktigt att förskolans miljö utformas med syfte att ge barnen inspiration, material 

och utrymme för sina aktiviteter (Löfstedt, 1999, s 33). Lindström & Pennlert (2009) hävdar att 
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den fysiska miljön påverkar pedagogens didaktiska val och att hur lärandemiljön utformas är en 

viktig aspekt att tänka på för att stimulera elevers lust att lära (Lindström & Pennlert, 2009, s 44) 

Björklid (2005) menar att vid planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten så 

hamnar den fysiska miljön ofta i skymundan (Björklid, 2005, s 169). Nordin-Hultman anser dock 

att förskolans material och miljö alltid varit en central del av förskolans pedagogik, och menar att 

det i Sverige finns ett starkt kulturellt mönster för hur en förskolas inredning (fysiska 

inomhusmiljö) utformas och utrustas (Nordin-Hultman, 2004, s 50). Trots att begrepp som 

pedagogisk miljö, lärandemiljö och rum för lärande under senare tid allt oftare förekommer i den 

pedagogiska debatten så talar man endast metaforiskt om ”rum” som begrepp där man med rum 

menar de möjligheter som skapas för lärande. Risken med detta är att förskolans konkreta fysiska 

miljö faller i glömska (De Jong, 2010, s 255). Nordin-Hultman resonerar att anledningen bakom 

att det inte reflekteras så mycket över förskolans fysiska inomhusmiljö kan vara att det kulturella 

mönster för hur förskolans miljö utformas är starkt traditionsburet och därför mer taget för givet 

(Nordin-Hultman, 2004, s 50) 

Både Hultman (2004) och Björklid (2005) för ett resonemang om vad den fysiska miljöns 

utformning skickar för signaler till barnen om vad de förväntas göra och hur de förväntas bete 

sig. Detta påpekar även Brodin & Sandberg som menar att  
”Hur rum möbleras, vilka material barn möter och vilka regler som gäller för umgänget i rummet 

har betydelse för hur och vad barn lär men även hur de agerar i rummet” (Brodin & Sandberg, 

2008, s 38). 

Om ett barn väljer att vara i en specifik fysisk miljö på förskolan har att göra med vad denna 

miljö innehåller, vilket har visat sig vara betydelsefullt för vad barnen gör i den aktuella miljön 

(Brodin & Sandberg, 2008, s 39). Detta har även diskuterats av (Nordin-Hultman, 2004; Skantze, 

1998). Filrik  (1994) beskriver i sin artikel att hur den fysiska inomhusmilön utformas och hur 

materialet organiseras har direkt inverkan på barns lärande. Han menar att genom barnens aktiva 

interaktion med den fysiska miljön så konstrueras lärande genom pedagogiska erfarenheter. Filrik 

syftar med pedagogiska erfarenheter på olika former av problemlösning som på ett naturligt sätt 

presenteras för barnen genom den fysiska miljö de möter (Filrik , 1994, s 14). 

Björklid (2005) pratar om att lärande sker i samspel med omgivningen. Lärandet beskrivs 

således som en interaktionsprocess som sker i många olika miljöer. Dock framhäver författaren 

att detta främst sker i sådana miljöer som är betydelsefulla för individen (Björklid, 2005, s 27). 

Eriksson Bergström (2013, s 15) anser att det är viktigt att förskolans fysiska inomhusmiljö 

utformas och planeras på ett sådant vis att barn själva utan hjälp från någon vuxen kunde välja 

lekaktivitet. Detta sågs utifrån ett arbetssätt där barns initiativförmåga och självständighet 

prioriterades. Tanken att förskolans miljö skall utformas på ett sådant sätt att barnen själva utan 

hjälp av vuxen klarar av att aktivera sig återfinns även i Björklids (2005) kunskapsöversikt. 

Björklids studie framhäver att förskolans rum bör vara utformade i verkstadskaraktär där 

material finns lättillgängligt för barnen så att de ges möjlighet att själva anpassa miljön efter deras 

lek (Björklid, 2005, s 10). Braxell (2010) menar att hur materialet arrangeras i den fysiska 
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inomhusmiljön speglar verksamhetens barnsyn. Hon menar att genom den fysiska inomhusmiljön 

avslöjas vilka material och inte som barnen har fri tillgång till och därmed även pedagogernas 

tilltro till barnen (Braxell, 2010, s 12). 

Pedagogiker och miljö.  

Under historien har olika sätt att se på hur förskolans inomhusmiljö skall utformas växt fram och 

flera olika pedagogiker har under årens lopp sett dagens ljus inom förskoleverksamheten. I början 

av förra århundradet utvecklade Maria Montessori sin pedagogik som betonade vikten av att ha 

väl förberedda fysiska miljöer inom barnomsorgen. Miljöerna skulle vara väl förberedda och 

anpassade både efter barnens utvecklings nivå såväl som deras storlek (Eriksson Bergström, 2013, 

s 17).  

Detta innebar till exempel att material skulle finnas tillgängligt på barnens nivå och att 

inredningen skulle vara anpassad efter hur stora barnen var. En framträdande del av Montessoris 

pedagogik var att alla barn skulle ha tillgång till en egen så kallad ”arbetsplats” och ett eget 

utrymme för förvaring av eget material (Eriksson Bergström, 2013, s 17). Montessori ansåg 

således att miljön var viktigt och att den skulle vara anpassad efter barnens behov. Vilket hon 

även tog upp och diskuterade med arkitekter, psykologer och konstnärer för att få till lokalernas 

idealiska utformning för att uppmana till koncentration (Signert, 2000, s 92). Även Reggio Emilia 

anser med sin pedagogiska filosofi att den fysiska miljön är en betydelsefull komponent för barns 

lärande.(Eriksson Bergström, 2013, s 17). Reggio Emilia pedagogiken genomsyras av en ständig 

kommunikation mellan den fysiska miljön och individen och beskriver hur den fysiska miljön 

sänder budskap om vad som förväntas hända i olika miljöer beroende på de traditioner och 

föreställningar som den fysiska miljön bär på (Dahlberg & Åsen, 2012, s 254). Även 

Waldorfpedagogiken har en tanke om hur den fysiska miljön står i relation till lärande. 

Waldorfpedagogiken bygger på tre huvudfundament, vetenskap, konst och praktisk verksamhet 

(Lindholm, 2007, s 137). Den fysiska inomhusmiljön på en förskola med Waldorfpedagogik är 

utformad för att ge uttryck för de tre ovan nämnda fundament på vilka pedagogiken bygger. 

Förskolans inomhusmiljö utformas för att stimulera harmonisk utveckling och innehåller ren 

interiör, milda färger och väl valt möblemang.  

Kreativitet och lärande, skapande verksamhet 

I förskolan ses inte sällan barns skapande som något självklart, det är givet att barn i förskolan 

skall ges möjlighet att måla med olika material och verktyg, experimentera, bygga och konstruera 

(Dahlbeck & Persson, 2010, s 191). Den skapande verksamheten i förskolan handlar i grunden 

om estetik, vilket beskriver det sinnliga eller det förnimbara. Estetik innebär således att vi som 

människor använder alla våra sinnen när vi upplever den värd som vi lever i. Barn utsätts dagligen 

för mängder av nya upplevelser och intryck i förskolan där den skapande verksamheten kan 
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fungera som ett sätt för barnen att ge uttryck för sina intryck (Dahlbeck & Persson, 2010, s191-

193). Löfstedt (2001) lägger ett sociokulturellt perspektiv över detta resonemang med följande 

exempel  
”De små barnen lär sig genom att interagera med vuxna och äldre barn att bilder kan stå för något 

i verkligheten och att människor kan göra bilder. Så småningom lär de sig att själva använda 

verktyg och grafiska konventioner för att åstadkomma bildtecken som står för något i deras 

erfarenhetsvärld” (Löfstedt, 2001, s31).  

Det handlar således om bearbetning av sinnliga intryck och hur barnen ges möjlighet att 

förmedla dessa genom den kreativa skapande verksamheten. Ateljén är det centrala rummet inom 

Reggio Emilias pedagogik där ateljén beskrivs vara en speciell del av verksamheten vars syfte är 

att främja kreativ och skapande verksamhet (Grut, 2005, s 26). 

Lev Vygotskij hade en filosofi om att all fantasi är ett resultat av bearbetning av våra sinnliga 

upplevelser. Vygotskij menade att människan tolkar erfarenheter och känslor genom fantasi och 

ger uttryck för dessa tolkningar genom skapande verksamhet och genom leken (Vygotskij, 1995, s 

9). Vygotskijs teori kan jämföras med Fredrich Fröbels tanke om att grunden för barns lärande 

var deras sinnesupplevelser och att utgångspunkten för förskolans verksamhet skulle vara just 

barnens konkreta sinnesupplevelser då det är där lärandet sker (Dahlbeck & Persson, 2010, 191-

193).  

Förskolans skapande verksamhet är således av stor betydelse för barns kreativitet och lärande 

då barn som skapar söker uttrycka och förmedla hur de upplever den verklighet som de lever i. 

Lindqvist (1989) menar att skapande uttrycksformer blir ett sätt för barnen att förmedla 

upplevelser från sin erfarenhetsvärld. Pramling & Mårdsjö (1994) anser att genom att låta barnen 

få uppvisa sina idéer och tankar och ge uttryck för dessa genom låta dem utöva skapande 

verksamhet i form av att måla, skapa, skriva etc. är en viktig del i lärande processen då pedagogen 

kan synliggöra variationen av uttryck kring ett gemensamt innehåll. Författarna menar här att det 

är genom variationen av erfarenheter som ger förutsättningar för lärande och utveckling 

(Pramling & Mårdsjö, 1994, s 14-15). Hur den fysiska inomhusmiljön utformas står i relation till 

vilka erfarenheter och upplevelser som barnen erbjuds. Braxell (2010) talar om vikten av 

materialets tillgänglighet och hur detta öppnar för barns spontana aktiviter. Finns skapande 

material tillgängligt för barnen att använda självständigt skapas goda förutsättningar för barnen att 

förmedla sina tankar och ge uttryck för sina upplevelser genom den skapande verksamheten. 

Det som Pramling & Mårdsjö (1994) ger uttryck för kan jämföras med Waldorfpedagogiken 

där skapande verksamhet är en central del. Lindholm (2007, s140) skriver i Boken om pedagogerna 

under kapitlet Waldorfpedagogiken: ”genom att barnen får avbilda omvärlden så läggs en god grund 

för framtida objektivt iakttagande och beskrivande av olika fenomen”. Pramling & Mårdsjö(1994) 

anser att i och med att barn har så skilda erfarenheter och att de i den skapande verksamheten 

uttrycker dessa på så individuella och varierande vis så skapar det förutsättningar för barnen att 

utforska deras omvärld (Pramling & Mårdsjö, 1994, s 17). 
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Vad barnen har för möjligheter i sitt skapande är beroende av deras omgivning. Exempel på 

betydande faktorer inom förskolan som påverkar barnens skapande verksamhet är till exempel 

hur den fysiska miljön är utformad, vilket och vad för slags material som finns tillgängligt för 

barnen men även mängd material och barnens tekniska kunnande om materialen har betydelse 

för barnen skapande verksamhet.(Änggård, 2006, s 12; Braxell, 2010, s 22). Men även andra 

faktorer spelar in, till exempel hur pedagogiska aktiviteterna är organiserade men också hur 

mycket tid som är tilldelade barnen att göra vad de vill under (Änggård, 2006, s 12). 

Braxell (2010) beskriver att hur miljön spelar in på barns kreativa skapande står i relation till 

tillgängligheten för skapande material, samt tid för skapande verksamhet (Braxell, 2010, s 22). 

Braxells resonemang kan härledas till Eriksson & Bergström, (2013) som betonar vikten av att 

förskolans fysiska inomhusmiljö skall vara utformad på ett sådant vis att barnen har möjlighet till 

att själva starta aktiviteter samt ha material lättillgängligt så att de själva kan skapa sin egen lek. 

Björklid (2005) hävdar även i sin studie att utformningen på förskolans rum bör ha 

verkstadskaraktär det vill säga rum avsatta för olika sorters aktiviteter. 

En parallell till Björklids resonemang i relation till kreativitet och lärande kan här dras till 

Reggio Emilia pedagogiken där ateljén representerar det rum vars huvudsakliga mål är att främja 

barnens kreativitet och skapande (Grut, 2005, s 26). Reggio Emilias pedagogik bygger på att alla 

barn bär med sig erfarenheter av bokstäver, siffror, tecken, bilder etc och att barnen använder 

många olika sätt att kommunicera sina erfarenheter och upplevelser till omvärlden. Det är därför 

enligt Reggio Emilia viktigt att barnen får möjlighet att uttrycka sig på så många olika sätt som 

möjligt (Dahlberg & Åsen, 2007, s 199).  
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Teoretiskt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv  

Studiens teoretiska utgångspunkt bygger på det sociokulturella perspektivets teori om kreativitet 

och lärande samt betydelsen av människans interaktion med sin omgivning. Nordin-Hultman 

(2004) menar att förskolans fysiska miljöer skickar signaler till barnen om hur de förväntas agera 

inom olika miljöer. Detta beskriver hon står i relation till barnens subjektskapande det vill säga 

hur de skapar sin egen person utifrån de förväntningar och signaler som den fysiska miljön 

förmedlar (Nordin- Hultman, 2004, s 34).  

Det handlar om barnens interaktion vilket blir ett central begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet. Det är således intressant att utifrån det sociokulturella perspektivets teori om vikten 

av människans interaktion med sin omgivning undersöka hur förskolans fysiska inomhusmiljö har 

utformats för att främja barns kreativitet och lärande. Lev Semënovic Vygotskij (1896 – 1934) 

betraktas idag som grundare och frontman för den sociokulturella teorin. Vygotskij menade att 

lärandet är situerat, det vill säga när barnet börjar kommunicera med sin omgivning så blir även 

sociokulturella faktorer en faktor som påverkar barnets utveckling (Säljö, 2007, s 116).  

Det situerade lärandet handlar om samspelet mellan individen och dess omgivning. Vygotskij 

menade att lärande inte kan avgränsas till enskilda tillfällen då människan alltid befinner sig i ett 

sammanhang där samspel med omgivningen äger rum (Strandberg, 2006, s 12). Strandberg menar 

att situerat lärande innebär att kunskap konstrueras i samspel med omgivningen och beskriver 

omgivningens betydelse av lärandet med exemplet.  
”Det är lättare att tillägna sig kunskap om bilar i en bilverkstad, än vad det är på en ö”-(Strandberg, 

2006, s 12) 

Teorin bygger således på att omgivningen och samhället ses som betydande och avgörande faktor 

för barnets utveckling och lärande. Samhället definieras här som den miljö inom vilken vi vistas 

och påverkas av.  

Förskolan är en sådan betydande miljö som barn tidigt kommer i kontakt med, och Vygotskij 

menar att detta är en miljö där barnen ges möjlighet att komma i kontakt med sådant som de 

annars inte möter hemma i sin vardag, till exempel nya begrepp, kunskaper, situationer, 

skriftspråk etc (Säljö, 2002, s 125). Här ställs således stora krav på barnets förmåga att omvandla 

och koppla ihop alla nya intryck med dess tidigare erfarenheter för att skapa mening i 

samanhanget. Bråten (1996) menar att ”Lärande av detta slag ställer stora krav på barnets förmåga 

att använda och samtidigt omtolka sina egna erfarenheter.”(Bråten, 1996, s 14). Vygotskij (1995) 

menar att tidigare erfarenheter i kombination med människans förmåga att reproducera dessa har 

betydelse för en individs förmåga att lära sig och anpassa sig till omvärlden. Denna process ligger 
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enligt Vygotskij (1995) till grund för människans kreativitet. Vygotskij poängterar att det är just 

människans kreativitet som ligger bakom att människan är en framtidsinriktad varelse som har 

möjligheten att skapa sin framtid men också samtidigt förändra sin nutid. Vygotskij (1995) 

beskriver kreativiteten som människans förmåga att lagra och kombinera intryck och 

erfarenheter, och att sedan bearbeta dessa till att skapa nya situationer och beteenden av 

bestående av detaljer från tidigare upplevelser. Han menar att människans kreativa förmåga är en 

viktig del i hennes utveckling. 

Denna förmåga av kreativitet kan även benämnas fantasi. Kreativitet möjliggör således enligt 

Vygotskij (1995) den skapande verksamheten. En central aspekt av Vygotskijs teori om kreativitet 

och skapande är att den sker på alla platser där en människa kombinerar, fantiserar och skapar 

någonting nytt. . Löfstedt (2001) presenterar i sin avhandling Förskolan som lärande kontext för barns 

bildskapande vikten av fantasi och kreativitet, att testa och pröva. Studien som inriktat sig mot 

bildskapande i förskolan menar att just bildskapande är ett medel för barn att ge uttryck för sina 

fantasier. Löfstedt exemplifierar detta resonemang med ett kort utdrag från hennes fältstudie där 

en pedagog berättar. ”När de sitter där och ritar så tänker de hela tiden och har alltid historier och 

berättelser runt det de gör” (Löfstedt, 2001, s 136). Utifrån det sociokulturella perspektivet kan 

således den skapande verksamheten ses som en väl lämpad arena inom vilken barnen har 

möjlighet att förmedla sina sinnliga upplevelser till omvärlden.  

Ramfaktorteoretiskt perspektiv. 

För att förstå vad som ger möjligheter för eller hindrar utformandet av en inre miljö för 

kreativitet och lärande så har jag använt mig av det ramfaktorteoretiska perspektivet. Perspektivet 

låter mig se vad som av intervjupersonerna upplevs vara faktorer som inverkar på verksamheten. 

Min undersökning grundar sig på teorin om hur ramfaktorer inverkar på skolans/förskolans 

verksamhet. Under 60-talet publicerade Dahllöf en bok med titeln Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp där han presenterade en ide om att det finn en mekanism av ramar vilka 

påverkar undervisningsprocessen (Dahlöf, 1999, s 7). Under 80-talet byggde Ulf P Lundgren 

vidare på Dahlöfs idé i en studie som resulterade i avhandlingen Ramfaktorteorins historia som 

publicerades 1984. Broady (1999) beskriver att ramfaktorer inom förskola och skola och påverkar 

lärandeprocessen i och med att de inverkar på pedagogens/lärarens handlingsutrymme (Broady, 

1999, s111-121) Ramfaktorteorin beskriver hur olika ramfaktorer som tid, material, lokaler etc 

begränsar och möjliggör olika processer och därmed olika resultat (Gustafsson & Selander, 1994, 

s 14 ). Termen ramfaktorteori avser en rad olika forskningsansatser kring hur en pedagogisk 

organisation som klasstorlek/gruppstorlek, material, lokaler etc. begränsar och möjliggör olika 

processer och därmed olika resultat (Gustafsson & Selander, 1994, s14). Nedan följer en kort 

sammanfattning av de ramfaktorer som återfinns i (Ulf P Lundgrens, 1999) vidarestudie av 

Dahlöfs ursprungliga ramfaktorteoretiska idé. 
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Ramfaktorteorin bygger på fem huvudkategorier av ramfaktorer. Det pedagogiska ramsystemet 

som avser lagar, förordningar, skolans uppgift samt läroplanens beskrivning av undervisningens 

innehåll och arbetsformer. De administrativa ramarna handlar om hur skolan skall struktureras och 

styras, att arbeta efter ett schema är en sådan administrativ ramfaktor. Resursrelaterade ramar 

innefattar allting som har med resurser att göra dvs ekonomi, material, byggnader och 

pedagogiska läromedel etc. Organisationsrelaterade ramar beskriver samband mellan sociala 

förhållanden, kultur i lärargruppen och skolan som helhet, dvs socialt klimat mellan lärare och 

lärare/elev. Till sist finns ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund som 

behandlar elevernas individuella förutsättningar.  

Det finns med andra ord många olika faktorer som påverkar skolan som organisation på 

många olika sätt. Imsen (1999) beskriver t.ex hur argument om begränsningar i ekonomiska 

resurser hämmar undervisningen ”ty vad kan åstadkommas när skolan knappt kan köpa krita?” 

ofta förekommer men går vidare och konstaterar att skolor med likvärdiga ekonomiska resurser 

kan ha vitt skilda pedagogiska inriktningar och förhållningssätt. Här finns t.ex. ett samband 

mellan hur resurser fördelas och prioriteras samt hur pedagoger och lärare hanterar dessa 

ramfaktorer som barriärer eller sådant som går att utöva inflytande på. Ramfaktorer är nämligen 

inte bara begränsande och hämmande för lärares och pedagogers arbete, de utgör också 

möjligheter till förändring! Men det förutsätter, att lärare och pedagoger har ett medvetet 

förhållande till dem (Imsen, 1999, s 46). Utifrån Ulf P Lundgrens studie så har vi här fått kunskap 

om hur pedagogens förhållningssätt till rådande ramfaktorer kan vara en avgörande faktor 

huruvida till exempel lokaler och förskolans rumsliga utformning upplevs som hindrande eller ej i 

utformningen av den pedagogiska verksamheten. Det handlar om hur givna förutsättningar 

påverkar både lärare och elevers arbete. Kunskap om hur ramfaktorer inverkar på den 

pedagogiska verksamheten kan bidra till att medvetna didaktiska beslut fattas av läraren 

(Lindström & Pennlert, 2009, s 43). 

I studien undersöker jag förskollärares syn på hur en god fysisk inomhusmiljö bör se ut för att 

främja barns kreativitet och lärande, där jag har intresserat mig för hur intervjupersonerna talar 

om verksamhetens rumsliga utformning. Begreppet lokaler definieras i denna studie dels som en 

ramfaktor men även som studieobjekt. Lokaler som ramfaktor definieras i form av 

verksamhetens rumsliga utformning, och dess begränsningar och möjligheter. Lokaler som 

studieobjekt definieras av hur intervjupersonerna talar om lokalerna och hur de upplever dess 

inverkan på utformningen av den fysiska inomhus miljön. Ramfaktorteorin handlar om hur olika 

ramfaktorer inverkar på den pedagogiska verksamheten. Jag kan utifrån ett ramfaktorteoretiskt 

perspektiv studera intervjupersonernas utsagor om hur den fysiska inomhusmiljön utformas. 

Således kan jag synliggöra vilka ramfaktorer som intervjupersonerna anser ha effekt på arbetet 

med att utforma den fysiska inomhusmiljön för att främja kreativitet och lärande. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka förskollärares syn på arbetet med att utforma 

förskolans fysiska inomhusmiljö för att stimulera barns kreativitet och lärande med fokus på 

skapande verksamhet. 

 

Frågeställningar: 

 Hur anser förskollärare att en god fysisk inomhusmiljö skall se ut för att främja barns 

kreativitet och lärande vid skapande verksamhet och hur arbetar de med detta i 

verksamheten? 

 Vilka faktorer i miljön anser förskollärare vara hindrande/främjande för barns kreativitet 

och lärande? 

 Finns det några likheter/skillnader i hur den fysiska inomhusmiljön utformas mellan olika 

åldersgrupper? 

 Hur ser pedagogerna på barnens delaktighet vid utformningen av den fysiska 

inomhusmiljön? 
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Metod 

Val av metod för datainsamling 

Inför denna studie valde jag använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Bjereld, Demker 

& Hinnfors (2002) menar att en kvalitativ metod innebär att forskaren intresserar sig för vilka 

egenskaper som en företeelse har. Den kvalitativa metoden skiljer således från den kvantitativa 

metoden vars syfte är att undersöka och presentera statiskt mätbara resultat. Det vill säga att 

kvantifiera det insamlade materialet för att därefter genom analys finna mönster eller samband 

mellan olika kategorier av händelser. Varpå dessa mönster och samband omvandlas till statiskt 

mätbara siffror. Den kvalitativa metoden är dock endast ett samlingsnamn för icke kvantitativa 

metoder där den kvalitativa samtalsintervjun ingår. 

Denna studie ämnar undersöka tankar om hur förskolans fysiska inomhusmiljö är utformad 

för att främja barns kreativitet och lärande. Jag har intresserat mig för hur verksamma 

förskollärare ser på förskolans fysiska inomhusmiljö och hur de tänker kring utformningen av 

denna i relation till barns kreativitet och lärande. Undersökningen bygger således på individers 

erfarenheter, upplevelser och tankar kring kreativitet och lärande samt tankar om fysiska 

inomhusmiljöns utformning för att främja kreativitet och lärande. För att undersöka individers 

personliga erfarenheter beskrivs intervju som en relevant metod för data insamling (Esaiasson, 

m.fl., 2009, s 285).  

Samtalsintervju 

Hur intervjun som datainsamlingsmetod utformas står i direkt relation till vad den aktuella 

undersökningen syftar till att undersöka. Esaiasson, m.fl., (2009) beskriver en distinktion mellan 

informantundersökningar och respondentundersökningar. Informantundersökningar används 

främst inom studier där intervjupersonernas vittnesskildringar ses som sanna och beskrivande av 

verklighetens egenskaper. Till exempel beskrivningar av vad som faktiskt inträffade under en 

specifik situation eller hur en organisation faktiskt fungerar (Esaisson, m.fl., 2009, s 258). 

Informantundersökningar används således främst när de intervjuade själva står som 

informationskällor rörande det fenomen som studeras. Denna form av intervju används för att 

söka reda på det sanna svaret till ett händelseförlopp med hjälp av till exempel vittnesskildringar 

det är således inte informanterna själva som står i fokus utan fokus ligger på det fenomen som 

undersöks (Esaiasson, m.fl., 2009, s 258) 

Respondentundersökningen å andra sidan lägger vikt vid att undersöka intervjupersonernas 

egna tankar. En respondentundersökning syftar till att undersöka de intervjuade individernas 

tankar kring det tema som studien handlar om (Esaiasson, m.fl., 2009, s 259 Studien jag utfört 
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bygger på empirisk data som insamlats med hjälp av samtalsintervjuer med verksamma 

försskollärare. De intervjuade personernas har fått delge sina egna tankar och erfarenheter kring 

studiens tema. Undersökningen faller således under Esaiassons (2009) kategori 

”Respondentundersökning”. Intervjuer inom denna kategori bygger som tidigare nämnts på 

människors uppfattningar om diverse företeelser, information som utvinns från denna form av 

intervju kan således ej klassificeras som ”sanna” eller falska” (Esaisson, m.fl., 2009 s 291). 

Samtalsintervju som intervjumetod beskrivs enligt, Esaiasson, m.fl., (2009) som en kvalitativ 

forskningsintervju och är enligt Esaiasson (2009) den bäst lämpade metoden att använda när man 

utgår från människors vardagserfarenheter. Kvale & Brinkmann definierar i (Esaiasson, m.fl, 

2009) den kvalitativa forskningsintervjun som följer:  
”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de 

beskrivna fenomenens mening.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s 150). 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker således att skapa mening och förståelse för världen 

utifrån de intervjuades perspektiv. Det betyder att genom samtalsintervjuer samlar enskilda 

individers upplevelser kring det fenomen jag valt att studera vilket också Bjørndal, (2005, s 90) 

beskriver som en mycket bra metod att tillämpa för att få ut så mycket empirisk data som det går 

från en annan människas tankar och upplevelser.  

 

Intervjustruktur  

De utförda intervjuerna bygger på en semistrukturerad modell vilket innebär att intervjun följer 

en tematiskt organiserad intervjuguide (Bilaga 1) där varje tema består av en grupp underfrågor 

som behandlar det aktuella temat (Kvale & Brinkmann, 2009, s 144; Patel & Davidsson, 2011, s 

82). Frågorna följer dessa teman och är organiserade utan inbördes ordning vilket benämns av 

Patel & Davidsson (2011)som frågor med låg grad av standardisering 

Intervjuguidens frågor är av öppen karaktär vilket skapar sort utrymme för intervjupersonen 

att svara inom. Detta beskrivs av Patel & Davidsson (2011) som frågor med låg grad av 

standardisering. Denna form av intervju lämnar även utrymme för den intervjuade att ta ut 

svängarna i sitt verklighetsbeskrivande (Esaisasson, m.fl, 2007, s 298). Vilket lämpar sig väl syftet 

med metoden är att fånga hur förskollärare tänker när det utformar den fysiska inomhusmiljön 

med kreativitet och lärande i fokus. Semistrukturerade intervjuer av denna typ syftar till att samla 

information från intervjupersonernas egna tankar om ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009, s 

150). Trost (2010) beskriver att den kvalitativa samtalsintervjuns kärna består av enkla frågor med 

komplexa svar. Björndahl, (2005) menar att den miljö som intervjuaren lyckas skapa mellan sig 

själv och intervjupersonen står i stark relation till kvaliteten på den information som 

intervjupersonen förmedlar. En lugn och för intervjupersonen bekväm och trygg miljö är enligt 

(Björndahl, 2005, s 93) att föredra. 
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Till sist spelas även intervjun in, detta med anledning av att en inspelning fångar upp hela 

intervjun och allt som sägs, även sådant som kanske förbises under själva intervjutillfället. Detta 

leder till att informationen som samlas blir mer fullständig vilket underlättar en efterföljande 

transkribering av det inspelade materialet.  

Urval 

I studien undersöker jag hur verksamma förskollärare tänker om hur den fysiska inomhusmiljön 

utformas för att främja kreativitet. Det låg därför i mitt intresse att intervjua verksamma 

förskollärare inom olika förskolor för att på så vis täcka ett bredare perspektiv på hur den fysiska 

inomhusmiljön utformas för kreativitet och lärande. Jag valde därför att genomföra 

samtalsintervjuer med förskollärare på fyra olika förskolor. Det är enligt (Esaiasson, 2009) 

lämpligt att intervjupersonerna har kunskap och erfarenhet från det område som studien berör. 

Därför valde jag att intervjua förskollärare då det är de som ansvar för verksamhetens 

pedagogiska planering. Intervjuerna som genomfördes tog cirka 30 till 40min att genomföra. 

Undersökningen innehåller en jämförelse mellan hur den fysiska inomhusmiljön utformas för 

att främja kreativitet och lärande i barngrupp med yngre barn (1-3) kontra en grupp med de äldre 

barnen (3-5). Därför har jag valt bort syskongrupper och valt att endast genomföra intervjuer på 

förskolor som arbetar efter en gruppindelning efter de yngre barnen och de äldre barnen. 

Förskolorna där intervjuerna genomfördes är alla placerade inom samma ort. Via kommunens 

lista över kommunala förskolor valde jag ut förskolor som för mig låg inom rimligt avstånd. 

Utifrån denna grund så kontaktades de förskolor som arbetade efter en sådan gruppindelning. 

Underlaget för studien blev fyra förskollärare på fyra kommunala förskolor.  

Kontakten inleddes via ett mail som innehöll information om studiens syfte samt en intervju 

förfrågan. När sedan den första kontakten upprättats med de förskolor som ställt upp togs 

ytterligare kontakt via telefon för att boka in tid för intervju vilket Esaiasson m.fl. anser vara ett 

lämpligt efterföljande steg (Esaiasson, m.fl. s 301). 

Metod för bearbetning och analys 

Jag har i denna studie valt att använd mig av en tematisk analysmetod för att bearbetning av 

insamlade empiriska data. Tematisk analys är en metod som används för att identifiera mönster 

som inom empirisk data. Dessa mönster presenteras sedan under olika teman i analysen (Braun & 

Clarke, 2006, s 79). Analysen kan ske utifrån ett, induktivt eller teoretiskt förhållningssätt. 

Induktivt förhållningssätt bygger på att mönster själva växer fram vid analys av data och inte drivs av 

studiens teoretiska utgångspunkter.  

Ett induktivt förhållningssätt vid analys av data är således en avkodningsprocess där data inte 

anpassas efter forskarens analytiska föreställningar. Till skillnad från ovan beskrivna sätt att närma 

sig data så innebär ett teoretiskt förhållningssätt att forskaren närmar sig empirisk data utifrån ett 
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teoretisk eller analytiskt intresse. Vilket innebär att analysens teman i större utsträckning bygger 

på forskarens analytiska intresse. Det vill säga frågeställningarna på vilka studien bygger (Braun & 

Clarke, 2006, s 84). Studiens analys bygger således på det teoretiska förhållningssättet. 

Det teoretiska perspektiv som jag i denna studie valde att utgå ifrån var det 

ramfaktorteoretiska perspektivet. Teorin är omfattande och handlar om hur olika ramar inverkar 

på det handlingsutrymme som läraren/pedagogen har att röra sig med. Jag har med hjälp av 

teorin om hur olika faktorer hindrar och möjliggör olika processer inom förskolan försökt att för 

studien skapa representativa teman under vilka jag analyser det resultat som studien genererat. 

Det råder delade meningar om i vilket skede man skall sätta sig in i litteraturen i anknytning till 

analysen. Braun & Clarke (2006) beskriver att en del menar att för tidig inläsning kan smalna av 

forskarens analytiska fält vilket kan få följden av att analysen blir färgad av den litteratur som lästs 

och därmed riskera att kritiska aspekter faller bort. Samtidigt förespråkar andra att en god 

förinläsning av litteratur kan öka forskarens känslighet för att finna subtila apsekter av data. Jag 

har valt att sätta mig in i litteraturen innan genomförd analys då detta förespråkas vid ett 

teoretiskt förhållningssätt till tematisk analysmetod (Braun & Clarke, 2006, s 86). 

Analysen följer sex steg för tematisk analysmetod som finns beskrivna i Braun & Clarkes 

artikel Using thematic analysis in psychology (2006).  Det första steget innebar att översattes data från 

intervjuerna text via transkribering. Transkriberingen genomfördes genom att jag lyssnade 

igenom intervjuinspelningarna samtidigt som jag skrev ner allt som sades. Varje intervju 

resulterade i 5 till 6 sidor med text. Varpå dessa texter noggrant lästes igenom samtidigt som 

inledande idéer om textens olika aspekter skrevs ner. Nästa steg var att hitta och markera 

intressanta aspekter av informationen, aspekter som var relaterade till varandra samlades i en 

grupp med ett namn som stod för dess innehåll. Steg tre var att samla ihop dessa grupper med 

information till större tema grupper. Steg fyra innebar att bearbeta de skapade temagrupperna 

ytterligare och skapa en tematisk karta över analysen. Det näst sista steget var att namnge 

temagrupperna med en representativ definition av temat för att tydliggöra vad temat handlar om. 

Till sist var steg sex att skriva ut analysen utefter de teman som skapats där jag redovisar för varje 

temas innehåll. 

Giltighet och tillförlitlighet 

En studies Giltighet och tillförlitlighet bygger dels på hur pass giltigt resultatet mäter samt om 

metoden för insamling av data har genomförts på ett sådant sätt att den genererar stabila och 

tillförlitliga resultat (Trost, 2010, s 132). Intervjuerna skall ske på ett sådant vis att samma 

förutsättningar ges till samtliga intervjupersoner då detta är signifikativt för studiens resultat 

(Trost, 2010, s 112). 

Denna studie bygger på samtalsintervjuer som genomförts med verksamma förskollärare med 

syfte att undersöka hur förskollärare arbetar med utformningen av förskolans fysiska 

inomhusmiljö och hur de utifrån det arbetar med barns kreativitet och lärande. Genom 
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intervjuerna har intervjupersonerna uttryckt sina egna åsikter och tankar, och svaren som 

genererats genom intervjuerna var innehållsrika. Under denna undersökning intervjuades fyra 

pedagoger på fyra olika förskolor för att täcka ett bredare spann av miljöer. Studiens tillförlitlighet 

anser jag därför vara hög då intervjuerna generat ett innehållsrik och kvalitativt material. 

Resultatets validitet är dock begränsat då studien endast sträcker sig över fyra förskolor. För att 

öka resultatets giltighet skulle antal intervjupersoner ökas (Esaiasson m.fl., 2009, s 292). 

Etiska aspekter 

Studiens genomförande har utgått från vetenskapsrådets fyra riktlinjer (www.vr.se). Dessa 

riktlinjer består av Informationskravet vilket innebär att studiens samtliga deltagare, (vilka i detta fall 

beskrivs som de personer som blivit intervjuade) har mottagit information om studiens syfte och 

genomförande. Deltagarna har även blivit delgivna att deras deltagande i studien är helt frivilligt 

och de när som helst är fria att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att studiens 

delatagare givit sitt godkännand för sitt deltagande i studien. Då inga barn har deltagit i studien 

annat än som anonyma referenspunkter i intervjupersonernas utsagor krävdes inget godkännande 

från föräldrar eller vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet beskriver kravet på att deltagarna 

tillsammans med uppgifterna de lämnar skall behandlas anonymt samt förvaras på ett sådant sätt 

att de är oåtkomliga för obehöriga. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat empiriskt material 

endast kommer att brukas i samband med studiens syfte samt att detta material bevaras fram till 

den tidpunkt då studien blivit godkänd. 

Reflektioner över metoden 

Då studiens syfte var att undersöka intervjupersonernas tankar och upplevelser kring studie- 

området så valde jag att använda mig av samtalsintervjuer som metod. Samtalsintervjuns 

huvudsakliga användningsområde inriktar sig mot individers erfarenhetsvärld och upplevelser 

(Esaiasson, 2009, s 285). Att få till intervjuer till studien var dock svårare än beräknat då 

förskolorna ofta dröjde med att svara på förfrågningar samt på grund sjukdom och svårigheter att 

hitta tider som passade. 

Samtalsintervjuerna fungerade bra och intervjupersonerna fick själva välja tid och plats för 

intervjun. Detta för att ge intervjupersonerna kontroll över situationen för att skapa en trygg och 

avslappnad intervjusituation, vilket anses vara en viktig faktor att beakta för att få kvalitativt 

material (Esaiasson, 2009, s 302). Under intervjuerna försökte jag skapa en lugn och avslappnad 

atmosfär. Innan intervjun tog sin början informerade jag om intervjuns upplägg och hur lång tid 

intervjun beräknades ta. Under intervjun ställdes även följdfrågor vilket resulterade i än mer 

innehållsrika svar. Det var dock lätt att under intervjun komma bort från frågornas kärna på 

grund av den samtalsliknande stämningen. Detta var både på gott och ont då svaren genom detta 

blev fylligare och jag och fick ut mycket användbar information. Nackdelen var dock att det var 

http://www.vr.se/
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lätt att komma bort från ämnet som frågan från början rörde. När jag märkte att vi svävat bort 

från ämnet så förklarade jag detta för intervjupersonen varpå jag upprepade frågan och hörde om 

de ville lägga till något innan vi gick vidare till nästa fråga. Processen att upprepa den aktuella 

frågan fortsatte genom hela intervjun vid behov. 

Samtliga intervjupersoner gav sitt medgivande till att ljudupptagning vilket bedöms vara en av 

förutsättningarna för att få ett kvalitativt empiriskt material (Björndahl, 2007, s 97). 

Intervjupersoner 

Nedan presenteras de förskollärare som jag intervjuat. Deras namn liksom namnen på de 

förskolor de arbetar är fiktiva 

Anna 

Anna är en ny utexaminerad förskollärare som vid intervjutillfället har arbetat som förskollärare 

sedan våren 2013. Hon arbetar sedan sex månader tillbaka på förskolan Granen som bedrivit 

förskoleverksamhet på plats sedan fem år tillbaks. Granen har fyra avdelningar, fördelade på två 

våningar. Anna arbetar tillsammans med två barnskötare på avdelningen Hallonet som finns på 

nedervåningen med 26 barn i de äldre åldrarna 3-5 år. 

Avdelningen består av en hall som ligger i anslutning till en kort korridor som leder in i ett 

stort huvudrum ett stort bord i mitten. Till detta stora rum angränsar sedan två mindre rum som 

de har olika material i. Måltiderna sker i en matsal som ligger en bit bort. Förskolan är upprättat i 

en äldre byggnad som invändigt har anpassats för förskoleverksamhet. 

 

Pia 

Pia har arbetat som förskollärare sedan 1974 och har med andra ord gedigen erfarenhet av yrket. 

Pia har utöver sin förskollärarutbildning även utbildat sig inom specialpedagogiken. Hon har 

arbetat på förskolan sedan tre år och jobbar på avdelningen Bananen som har 16 barn i de yngre 

åldrarna (1-3 år) tillsammans med en annan förskollärare och två barnskötare. De följer inte 

någon speciell pedagogisk inriktning. Förskoleverksamheten har funnits i lokalerna sedan 1986 

och bedrivs i före detta bostadslägenheter. Pias avdelning finns i en trerumslägenhet på 62 

kvadratmeter där huvudrummet är ett stort rum i ”L”-vinkel, det finns ett rum i vinkeln och ett 

litet rum i vinkelns kortsida. Utöver detta finns det även ett förbindelserum mellan det stora 

rummet och skötrummet. 

 

My 

My har arbetat som förskollärare sedan 1994 men har likt Pia en specialpedagogisk utbildning 

utöver sin förskollärarutbildning. My arbetar sedan 2010 på en stor nyuppstartad förskola där 

man arbetar i så kallade block. Ett block består av två avdelningar som har ett nära samarbete 

sinsemellan. My arbetar på avdelningen Gröten med 38 barn i de äldre åldrarna (3-5år) 
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tillsammans med två andra förskollärare och tre barnskötare. Mys avdelning består av åtta rum 

med en stor ateljé i mitten där varje rum har sitt eget innehåll. 

 

Stina 

Stina är en relativt nyutexaminerad förskollärare som har arbetat på förskolan Borkagapet sedan 

augusti i år. Borkagapet är en förskola som finns i lokaler som från början var lägenheter och har 

funnits i samma lokaler sedan 1993. Avdelningen följer ingen speciell pedagogik men hon uppger 

att de är lite Reggio Emilia inspirerade. Avdelningen består av fyra ungefär lika stora rum samt en 

korridor som löper längs med avdelningen och förbinder två av rummen med var sin ingång. På 

Stinas avdelning finns 24 barn i åldrarna 3-5 år. 
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Resultatanalys 

Resultatanalysen är uppdelad i två teman där det första temat berör ramfaktorteoretiska aspekter 

av verksamheten och det andra temat behandlar hur förskollärare arbetat med material, kreativitet 

och lärande samt vad barnen har för inflytande över sin miljö. 

Intervjupersonernas tankar om förskolans rumsliga förutsättningar 

Denna första del av analysen behandlar den första frågeställningen utifrån det ramfaktorteoretiska 

perspektivet. Avsnittet behandlar vilka faktorer som intervjupersonerna upplever utgör 

möjligheter respektive hinder. Detta tema behandlar i huvudsak rumsliga förutsättningar och de 

intervjuade förskollärarnas tankar kring hur detta påverkar deras arbete med att utforma den 

fysiska inomhusmiljön.  

Det ramfaktorteoretiska perspektivet beskriver hur olika så kallade ramfaktorer begränsar och 

möjliggör olika processer inom förskola/skola. Anna, Pia och Stina arbetar alla på förskolor som 

upprättats i redan existerande byggnader. Stina som arbetar på en avdelning med fyra stora rum 

med en barngrupp på 22 barn. Hon upplever inte att lokalerna begränsar verksamhetens 

möjligheter, utan menar att lokalernas utformning har gjort det möjligt för dem att dela av 

rummen.  
”Lokalerna är bra för det är liksom stora rum, som vi kan dela upp på ett bra sätt så att det skapas 

lugna vrår här och var i rummet. Jag tycker att det är viktigt att man liksom kan skapa ett lugn i en 

annars ganska livlig miljö liksom.”-Stina 

Stina ger uttryck för ett förhållningssätt där pedagogen strävar efter att skapa ett lugn i 

barngruppen då detta förefaller vara en viktig aspekt att eftersträva vid utformningen av den 

fysiska inomhusmiljön. Även My och Anna uttalar sig på liknande sätt om att skapa ett lugn och 

möjlighet till avskärmning i miljön. 

”Att barnen kan få vara ifred när de säger att vi vill leka det här och vi vill inte att ni ska vara med 

eller man är trött eller så, så kan man få stänga in sig. De behöver inte vara mitt uppe i allting 

liksom”-My 

 

”Det är ju viktigt att barnen kan skärma av sig och att de kan få vara i fred om de vill det”-Anna 

Anna anser det vara viktigt att lokalerna erbjuder möjligheter för barnen att skärma av sig och 

kunna vistas i en lugn avskild miljö. På flera av avdelningarna sitter dörrarna kvar i dörrkarmarna 

som en del av lokalerna vilket har skapat möjlighet till avskärmning. Pia som arbetar med de 

yngre barnen berättar att just lugnet är en viktig förutsättning för lärandet: 
”Små barn har ju fullt upp med att till exempel lista ut hur man äter med en gaffel eller hur man 

dricker ur ett glas, därför är det viktigt för lärandesituationen att det finns ett lugn i den”-Pia 
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Trots att Pias uttalande i huvudsak rör de yngre barnen förefaller det vara en tanke som även 

återfinns hos övriga pedagoger som arbetar med lite äldre barn.  

Att skapa ett lugn för lärande 

Intervjupersonerna förmedlar en bild av vikten av att skapa ett lugn. Pia menar att detta lugn 

är viktigt för lärandesituationen. Björklid (2005) skriver om miljöpsykologi vars innebörd beskrivs 

av hur vi människor påverkas av vår omvärld. Han skriver att den fysiska miljön inte alltid tas i 

beaktande och att mer fokus läggs på att utforma den psykiska miljön. Pia beskriver hur de kan 

stänga dörrarna om sig och på så sätt skapa en lugnare miljö. Möjligheten till avskärmning skapar 

förutsättningar för en lägre ljudnivå och mindre spring. Faktorer som Pia annars inverkar på 

barnens koncentrations förmåga. Hon menar att genom avskärmning eliminera störande moment 

skapas bättre förutsättningar för barns lärande. 

Uppdelning av barngruppen 

Anna på Hallonet beskriver att hennes avdelning i huvudsak består av tre rum fördelade på 22 

barn i åldrarna 3-5 år. Hon upplever att lokalerna är bra men att de från början egentligen är 

anpassade för mindre barngrupper och menar att lokalerna på grund av detta upplevs som för 

små. Även Pia som arbetar på en avdelning med tre rum med 16 barn i åldrarna 1-3 år ger uttryck 

för att lokalerna inte är anpassade efter barngruppens storlek, och menar att 62 kvm inte är 

mycket yta för fyra pedagoger och 16 små barn. Pia menar dock att lokalernas egenskaper ändå 

fungerar som en underlättande faktor: 
”Men vi har i alla fall några små biytor som kan man säga och det har ju verkligen underlättat så att 

vi kan dela upp barngruppen mer”-Pia 

Anna och Pia berättar att de på grund av rumsliga begränsningar och barngruppens storlek har 

känt sig nödgade att dela upp barngruppen under delar av dagen för att skapa en bättre atmosfär 

Stina berättar att även de brukar dela upp barngruppen och att de tack vare lokalerna har haft 

möjlighet att skapa fler rum inom rummen. Hur de valt att hantera dessa upplevda begränsningar 

skiljer då intervjupersonerna åt. 

Pedagogens förhållningssätt 

Imsen (1999) beskriver att huruvida ramfaktorer ses som hindrande eller inte står i relation till 

pedagogens förhållningssätt till dessa. Anna upplever att lokalerna egentligen är för små i 

förhållande till antalet barn och ger uttryck för att lokalerna ses som en begränsning och menar 

att hon gärna skulle se att det fanns ytterligare ett rum. Hon beskriver dock att det både finns en 

korridor i direkt anslutning till avdelningen samt ett större matrum som även kan nyttjas för 

annan verksamhet finns tillgängligt men att de är dåliga på att utnyttja dessa utrymmen. Pia 

beskriver å andra sidan att trots att avdelningen i sig till ytan upplevs som allt för knapp så har de 

ändå lyckats skapa möjligheter genom att utnyttja alla de biytor som lokalerna erbjuder. Pia 

uppger att de även har ett samarbete med avdelningen bredvid under delar av dagen vilket skapar 
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ytterligare möjligheter och öppnar upp ytorna då barnen har möjlighet att röra sig fritt mellan 

dessa avdelningar. Här skönjs en skillnad i förhållningssättet till lokalerna mellan dessa två 

pedagoger. Pia talar om öppenhet och flexibilitet vad gäller utnyttjandet av rum, medan Anna 

snarare lyfter fram brister på flexibilitet. 

My och Stina beskriver istället att lokalerna de är verksamma inom är fullt tillräckliga för att 

hantera den aktuella barngruppen. My pekar på att lokalerna från början designats med 

förskoleverksamhet i åtanke varpå de har så pass många olika rum som barnen kan vara i. Stina 

menar att även om lokalerna från början inte utformats för att husera just förskoleverksamhet så 

fungerar lokalerna bra av den anledningen att det finns goda möjligheter till att anpassa lokalerna 

efter barngruppens behov. Anna och Pia skildrar upplevelser av knapphändiga lokaler i 

förhållande till barngruppen och förmedlar en bild av hur lokalerna påverkar barngruppen. Stina 

beskriver hur de förändrat lokalernas egenskaper och My hur själva byggnaden anpassats efter 

förskoleverksamhet. Av dessa skildringar framträder således exempel på förhållandet mellan 

barngrupp och lokaler samt hur dessa kan inverka på varandra. Björklid (2005) beskriver i sin 

kunskapsöversikt vilken betydelse den fysiska inomhusmiljön har för inlärningen. 

My uttrycker inte samma behov av att dela upp barngruppen i mindre grupper som övriga 

intervjupersoner utan menar att lokalernas utformning i sig erbjuder goda förutsättningar för att 

kunna skapa ett bra klimat där barnen har möjlighet till enskildhet och egna aktiviteter. Hon anser 

att de många och väl tilltagna rummen ger barnen goda möjligheter för självständig lek. My menar 

dock att planlösningens många rum samtidigt är dess svaghet och menar att uppsikten blir lidande 

då det är omöjligt att ha uppsikt över så många områden på en gång. Två av intervjupersonerna 

uttrycker vikten av överblick över barngruppen. My berättar att på grund av lokalernas 

utformning och storlek så blir det svårt att få en överblick.  
”Eftersom att det är små rum precis överallt så räcker man ju inte riktigt till! Vi har åtta rum på sex 

pedagoger så det finns ju inte en chans att ha koll överallt!”-My 

My beskriver att de på grund av mindre personal under eftermiddagarna blir tvungna till att med 

hjälp av lokalernas dörrar skärma av vissa områden för att behålla överblicken. Anna berättar att 

lokalerna på hennes avdelning är byggda med glasväggar intill rummen som gör det möjligt att ha 

kvar överblicken trots stängda dörrar: 
”De försökte verkligen tänka till när det byggde för att de byggde med många lokaler med höga 

fönster från golv till tak, så att barnen skall få var själva men ändå att man har insyn liksom”-Anna 

Sammanfattning 

Ramfaktorteorin handlar om hur givna förutsättningar inverkar på den pedagogiska verksamheten 

och hur kunskap om detta i sin tur påverkar medvetna didaktiska beslut som fattas av 

läraren/pedagogen (Lindström & Pennlert, 2009, s 43). Det ramfaktorteoretiska perspektivet 

hjälper mig att synliggöra ”ramar” som intervjupersonerna upplever inverka på den pedagogiska 

verksamheten. Intervjupersonerna ger i sina utsagor utryck för olika upplevelser av lokalerna. Tre 

av intervjupersonerna berättar att lokalerna inte från början utformats för att hysa 
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förskoleverksamhet och två av intervjupersonerna ser lokalernas yta som en begränsning då de 

inte är anpassade efter barngruppens storlek.  

Barngruppens storlek förefaller således vara en ramfaktor som pedagogerna upplever inverka på 

hur lokalerna upplevs. Med hjälp av det ramfaktorteoretiska perspektivet ser jag i hur 

pedagogerna talar om lokalerna, att även lokalerna utgör en ramfaktor som inverkar på arbetet 

med barngruppen. Lokaler och barngrupp står således i relation till varandra i hur de upplevs. 

Pedagogerna beskriver även olika förhållningssätt till både barngrupp och lokaler. Anna berättar att de 

brukar dela upp barngruppen i mindre grupper, Pia utnyttjar lokalernas alla biytor och har skapat 

ett samarbete med grannavdelningen för att sprida ut barngruppen och Stina utnyttjar den 

rumsliga utformningen tillsammans med rumsavdelare för att skapa fler rum. I och med att 

pedagogernas förhållningssätt till rådande förutsättningar inverkar på den pedagogiska 

verksamheten kan jag således genom det ramfaktorteoretiska perspektivet även se att 

pedagogernas förhållningssätt utgör ytterligare en ramfaktor. Verksamhetens rumsliga utformning är 

en faktor som pedagogerna ej kan påverka, istället har de valt att arbeta med sådana faktorer som 

de faktisk kan påverka. Sådana faktorer utgörs här av, barngruppen, pedagogernas förhållningssätt och 

den fysiska inomhusmiljön i form av de påverkar dess utformning för att bättre anpassa 

verksamheten efter rådande förutsättningar. 

Materialets betydelse 

Detta avsnitt behandlar de intervjuades tankar om kreativitet och material i den fysiska 

inomhusmiljön. Den fysiska miljön tas inte alltid i beaktande utan att fokus ofta ligger främst på 

den psykiska miljön (Björklid, 2005). Dock förefaller den fysiska miljön vara en aspekt som enligt 

de intervjuade aktivt inverkar på den psykiska. 

Materialets tillgänglighet 

Materialet som finns i rummet är enligt de intervjuade förskollärarna en del den fysiska 

inomhusmiljön. Intervjupersonerna är eniga om att materialet bör placeras i barnens nivå med 

anledning av att barnen själva skall ha möjlighet att använda det material som önskas. 

”Allt material skall finnas så att barnen kan nå och att det är tydligt uppdelat, så här typ att när de 

skall städa så vet de var sakerna skall ligga”-Anna 

 

”Allt material finns hela tiden tillgängligt, och det är jätteviktigt att barnen själva kan gå och plocka 

och använda materialet självständigt”-My 

 

”Vi försöker ha så mycket material på barnens nivå som möjligt, så att de kan ta själva men de lite 

dyrare sakerna som till exempel paddan har vi, så då får barnen komma och säga till men det är 

inga problem.”-Stina 
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Pia anser att materialet alltid bör finnas tillgängligt för barnen men menar på att i en 

småbarnsgrupp så är det inte alltid möjligt att ha materialet tillgängligt i den utsträckning som 

kanske önskas. Detta förklarar Pia bero på att: 

”De allra yngsta barnen är väldigt duktiga på att dra runt saker, och i och med att man jobbar med 

småbarn så blir väl det i sig en viss sorts begränsning. Man kan inte ha allting framme så utan vi 

måste ju ändå ha någon sorts ordning på det hela.”-Pia 

Materialets tillgänglighet i relation till barngruppens ålder. 

Studiens resultat visar på att barngruppens ålder är en faktor som spelar in på i vilken 

utsträckning som materialet finns tillgängligt. Barnens ålder förefaller således vara en ramfaktor 

som spelar in på hur pedagogerna valt att arbeta med materialets tillgänglighet. Pia förmedlar en 

bild av hur barnens ålder upplevs som en begränsning vid utformandet av den fysiska 

inomhusmiljön.  

Barnens ålder utgör i detta exempel en ramfaktor som både möjliggör och begränsar processer 

inom verksamheten. Även om barnens tillträde till verksamhetens material till viss del skiljer sig 

mellan de olika förskolorna är det dock tydligt att materialets tillgänglighet en viktig aspekt i 

utformningen av den fysiska inomhusmiljön.  

Introduktionsperiod av nytt material. 

På Mys avdelning finns allt material hela tiden tillgängligt och hon uppger att allt material som 

finns tillgängligt har barnen innan fått ta del av under en så kallad introduktionsperiod 
”Det fungerar ju nu eftersom vi har jobbat med här introduktionsperioderna då för nya material”-

My 

Introduktionsperioderna syftar till att ge barnen kunskap om olika sätt att hantera materialet, 

exempel på olika användningsområden samt var materialet skall finnas någonstans. My vill att 

barnen skall kunna använda materialet självständigt. Även Anna och Stina berättar att de brukar 

introducera nya material på liknande sätt just för att barnen skall kunna använda det självständigt. 

”Vi sitter ned med barnen och visar på olika sätt på hur man kan använda materialet för att visa på 

att användningsområdet inte är något bestämt”-Anna 

 

”Vi har när vi introducerar nya saker en introperiod med materialet också”-Stina 

Barnens delaktighet och inflytande över den fysiska inomhusmiljön. 

Intervjupersonerna anser även att det är viktigt att barnen känner sig delaktiga i verksamheten. 

Barnens inflytande över utformningen av förskolans miljö och dess innehåll varierar. På en av 

förskolorna har barnen stort inflytande och är delaktiga i alla förändringar som sker på 

avdelningen. Barnen skall känna att de är en viktig del i verksamheten. My och Anna beskriver 

även det på deras avdelningar finns ett rum som barnen har full kontroll och inflytande över. Där 

har barnen möjlighet att utforma och anpassa miljön helt efter eget tycke. På Mys förskola får 
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barnen även bestämma vad denna miljö skall innehålla i form av material. Intervjupersonerna 

poängterar dessutom barnens delaktighet och inflytande i mångt och mycket handlar om barnens 

ansvarstagande den fysiska inomhusmiljön och dess material. 

Pia som arbetar med barn i de yngre åldrarna berättar att barnens delaktighet i utformningen 

av den fysiska inomhusmiljön sträcker sig till att de har anpassat miljön efterbarnens nivå. Hon 

menar låga möbler, smått material som de inte kan få i sig, etc Det förefaller således vara att 

barnens delaktighet i den fysiska miljöns utformning står i relation till barnens ålder. 

Tilltro till barnens egna förmåga. 

Brodin & Sandberg och Skantze (2008) menar att hur pedagogerna valt att arbeta med 

materialets tillgänglighet säger något om pedagogernas barnsyn. De menar att den fysiska 

inomhusmiljön på så sätt signalerar vad de förväntas kunna och hantera på egen hand. Att 

intervjupersonerna förespråkar lättillgängligt material förefaller således visa på en stark tro och 

tillit till barnens egen förmåga. Vilket blir tydligt av My och Stinas utsagor om hur de vill att 

barnen skall känna ansvar för sin miljö.  

Betydelsen av hur materialet organiseras. 

Även på vilket sätt materialet organiseras och struktureras är viktigt för barnens lärande. Anna 

berättar att, hur materialet organiseras inverkar på den miljöpsykologiska aspekten. 

”Om det är tydligt organiserat så blir det ju lugnare. Det blir liksom lite lättare att koncentrera sig 

då, och det är ju viktigt när barnen håller på och knåpar med något så att de inte blir störda av sin 

omgivning liksom”-Anna 

Hon beskriver att de arbetar med lådor med tydliga bilder av materialen på så att det skall bli 

tydligt för barnen vad och var materialet finns. Pia anser att det är viktigt att barnen känner sig 

trygga inom den fysiska inomhusmiljön och att det därför är viktigt med tydlighet och struktur. 

Hon menar att det är viktigt att miljön är välstrukturerad och att det är ordning och reda på 

materialet. Pia anser att det är viktigt att det är tydligt för barnen var saker finns och var grejer 

skall vara när de är färdiga med det. 
”Här tar man av sig kläderna, här gör man det och här gör man så”- Pia 

Både Anna och Pias utsagor pekar åt att hur materialet organiseras står i relation till den 

miljöpsykologisa aspekten, och menar att väl organiserat material signalerar trygghet och skapar 

lugn. Anna anser att hur materialet organiseras är viktigt därför att en tydlig och väl organiserad 

miljö skapar ett lugn, vilket många barn behöver för att kunna koncentrera sig, och Pia anser att 

det främsta syftet med materialets tydlighet och organisering är att skapa trygghet.  

Materialets betydelse för barnens kreativitet och lärande. 

Materialet är även knutet till barnens kreativitet och lärande. Lev Vygotskij (1995) menade att 

all fantasi är en bearbetning av våra sinnliga upplevelser och människan tolkar och ger uttryck för 

dessa upplevelser genom kreativa aktiviteter. Som tidigare nämnts är materialets tillgänglighet en 
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viktig aspekt vid utformning av miljön då intervjupersonerna anser att det är viktigt att barnen 

självständigt kan använda materialet.  

Tillgängligheten på material förefaller även vara en viktig aspekt i barns kreativitet och lärande. 

Anna bygger vidare på att barn skall kunna agera självständigt och menar att barn kan! Hon 

berättar att de försöker variera materialet i stor utsträckning för att barnen skall få möjlighet att 

prova på många olika material. 
”Har de möjlighet så kan de skapa i precis allt, och vad det blir spelar ju liksom ingen roll 

egentligen”-Anna 

Kreativiteten finns enligt Anna med i allt som barnen gör och det är därför viktigt att utforma en 

miljö som erbjuder ett rikt och varierat utbud av material så att barnen själva kan bestämma när 

och hur de vill använda materialet.  

Samtliga intervjupersoner menar att kreativitet och lärande finns i alla barnens situationer samt 

att det är något som kan ske med vilket material som helst. Anna menar att skapande verksamhet 

kan ske med vilket material som helst. 

Materialet förefaller dock vara ett viktigt verktyg för att stimulera barnens kreativitet. My anser 

att barns lärande sker överallt och menar att det därför är viktigt att miljön utformats på sett 

sådant vis att den alltid uppmanar till kreativitet. De har valt att överallt på avdelningen erbjuda 

okodat material i form av, lego, plusplus, rör etc., för att stimulera barnens kreativitet. 
”Okodat material öppnar upp för mer möjligheter och det känns som att fantasin får större 

utrymme när barnen har okodat material. Det kan bli vad som helst!”-My 

Detta handlar om hur barnens kreativa tänkande stimuleras genom att erbjudas ett varierat 

material ger barnen möjlighet att omvandla det till vad de själva vill. Stina menar att kreativitet 

främst är en kognitiv process som sker genom ett utforskande och experimenterande 

förhållningssätt. Stinas uttalande kan jämföras med Vygotskijs filosofi om att all fantasi är ett 

resultat av sinnliga upplevelser. Han menade även att människan ger uttryck för dessa upplevelser 

och tolkningar genom skapande verksamhet (Vygotskij, 1995, s 9). 

Intervjupersonerna menar att kreativitet och lärande är en process som sker överallt, dock 

menar de att allt skapande material till exempel, färger, lera, klister, osv har samlats i ateljén. I 

ateljén finns allt material tillgängligt för barnen. Anna berättar att de en gång i veckan har 

skapande grupper där de utforskar och provar olika material i ateljén. Ateljén representerar 

således ett rum för skapande. 

Dessa grupper syftar till att väcka intresse för ateljéns material så att barnen sen själva kan 

experimentera. Detta utforskande förhållningssätt anser Anna vara en viktig del av lärandet. My 

beskriver att: 
”Vi har försökt möblera så att ateljén skall vara inbjudande! Vi erbjuder massor av olika material 

som barnen kan välja fritt emellan. T.ex. lera, tidningar, flaskfärger, garn etc.”-My 

Pia menar även hon att det är själva processen som är i fokus och menar att: 
”Det viktiga i vår skapande verksamhet är inte att det blir något utan att det är stundens skapande 

som är i fokus.. Det sker ett lärande hela tiden och det är liksom själva aktiviteten i sig som är det 

viktiga.”-Pia 
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Sammanfattning 

 Den kreativa processen är en viktig del av barns lärande och är enligt de intervjuade 

förskollärarna en process som ständigt pågår i olika former överallt i verksamheten. 

Intervjupersonerna anser att materialets tillgänglighet och användandet av okodat material är viktigt 

för att stimulera barnens kreativitet och lärande. Graden av materialets tillgänglighet står dock i 

relation till barnens ålder. I barngrupper med äldre barn finns materialet tillgängligt i större 

utsträckning än i barngrupper med yngre barn. Utifrån det ramfaktorteoretiska perspektivet 

förefaller således barnens ålder vara en faktor som påverkar materialets tillgänglighet. 

Intervjupersonerna anser att materialet skall vara rikt och varierat och de arbetar kontinuerligt med 

att förnya och ändra materialet. Graden av barnens delaktighet och inflytande varierar likt 

materialets tillgänglighet i relation till barnens ålder.  

Materialet för barn i de yngre åldrarna styrs av pedagogerna för att vara anpassat till de yngre 

barnen. Barn i de äldre åldrarna har dock mer inflytande över materialet. En av pedagogerna 

berättar till exempel att de alltid för en dialog med barnen först innan de genomför några 

förändringar samt att de utgår från barnens intressen när de inför nytt material. Några av de 

intervjuade beskriver även att de i samband med införandet av nytt material har en 

introduktionsperiod med materialet för att barnen sedan skall kunna hantera det på egen hand. 

 

Den fysiska miljöns betydelse för barns lärande. 

Intervjupersonerna talar om att materialet skall finnas tillgängligt på barnens nivå. En tanke som 

även Maria Montessori ansåg vara en viktig del av den fysiska inomhus miljön. 

Intervjupersonerna understryker även att barnen skall ha möjlighet att hämta och hantera 

materialet självständigt Filrik (1994) menar att interaktionen mellan barnet och dess omgivning är 

en central del i lärandet. My anser att det skall finnas ett rikt och varierat material. 
”Miljön skall signalera till barnen att ingenting är omöjligt, att barnen skall känna att det finns 

möjligheter för alla och att alla skall hitta något som passar dem”- My 

Citatet beskriver ett resonemang om att stimulera alla barns interaktion med den fysiska 

inomhusmiljön genom att erbjuda ett mångsidigt och varierat material. Även hur materialet 

organiseras är en viktig del av barns lärande då materalets tydlighet är en viktig aspekt av barnens 

interaktion med sin miljö. Anna berättar att tydlighet i materialet står i relation till hur pass 

inbjudande materialet är för barnen och menar att: 
”Det blir ju mer inbjudande om man organiserar upp det/…/istället för att allt bara ligger i en låda 

där det som ligger längst ner aldrig blir använt”-Anna 

Det är således viktigt att materialet presenteras och organiseras på ett inbjudande och tydligt vis 

så att barnen lätt kan se vilket material som finns var. Filrik  menar att barns lärande konstrueras 

genom barnens aktiva interaktion med den fysiska miljön, och menar att materilaet därför står för 

olika former av problemlösning som på ett naturligt sätt presenteras för barnen. Detta ger Pia 
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exempel på och vill att miljön skall stå för ett lärande och erbjuda många olika material att 

utforska.  
”Det skall vara ett varierat material som alla erbjuder någon sorts upplevelse. Att det är mjukt och 

hårt, enkla pussel, videoband till exempel. Material att utforska!”-Pia 

Intervjupersonerna anser även att det är viktigt att den fysiska inomhusmiljön skall vara 

inbjudande och intresseväckande och att barnens nyfikenhet för miljön skall upprätthållas. Anna 

berättar att de under eftermindagarna brukar byta avdelning för att få miljöombyte vilket hon 

anser vara viktigt för att behålla nyfikenheten för miljön. My anser att lärandet är en ständigt 

pågående process som sker på alla platser i den fysiska miljön och menar att de aktivt arbetar med 

att hålla materialet intressant för barnen. 
”Man ser på barnen när kreativiteten har avstannat och materialet är dött. Alltså att barnen har 

tröttnat på just det materialet. Då gör vi så att då tar vi bort det och provar med något annat. Vi 

försöker ta bort och lägga till material i perioder så att de får uppleva så många material som 

möjligt och på så sätt behålla intresset”-My 

Det handlar således återigen om barnens interaktion med sin omgivning och hur man på olika 

sätt valt att stimulera detta. Flera av intervjupersonerna uppgav att kreativa och lärande processer 

skedde överallt i stort sett i allt barnen gör. Det vill säga lärandet kan inte avgränsas till en Vilket 

utifrån det sociokulturella perspektivet kan beskrivas som situerat lärande. 

Sammanfattning 

Filrik  (1994) talar om att lärande sker genom barnens interaktion med sin omgivning. 

Intervjupersonerna anser att barnens interaktion med omgivningen stimuleras genom att utforma 

den fysiska miljön på sådant sätt att barnens självständighet främjas. Detta genom att erbjuda 

barnen material på deras nivå så att de själva kan hämta vad de vill ha utan att behöva be en 

vuxen om hjälp. De anser att det är viktigt att den fysiska inomhusmiljön är intresseväckande och 

inbjudande och menar att om materialet organiseras på ett tydligt sätt så blir det lättare för barnen 

att få en överblick av vad som finns att tillgå och var någonstans det finns att tillgå. Anna berättar 

även att de under eftermiddagarna brukar byta avdelning för att på så vis erbjuda barnen 

miljöombyte för att behålla deras intresse och utforskarlust för den fysiska miljön. 

Diskussion 

Lokalernas möjligheter och begränsningar 

Ramfaktorteorin bygger på hur givna förutsättningar inverkar på både lärare och elevers arbete 

(Lindström & Pennlert, 2009). Teorin handlar om hur ramfaktorer begränsar och möjliggör olika 

processer och därmed olika resultat (Gustavsson & Selander, 1994).  

Genom att analysera hur intervjupersonerna talar om lokaler kan jag med hjälp av teorin om 

ramfaktorer upptäcka faktorer som av intervjupersonerna beskrivs inverka på verksamheten. 

Samtliga intervjupersoner talar om barngruppen som en faktor som i stor grad inverkar på 

verksamhetens utformning. Intervjupersonerna talar om barngruppens storlek som en faktor som 
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inverkar på hur lokalerna upplevs, men även att lokalerna är en faktor som inverkar på arbetet med 

barngruppen. Några av pedagogerna berättar att lokalerna egentligen är för små för storleken på 

barngruppen, vilket synliggör en relation mellan barngrupp och lokaler.  

Det är intressant hur pedagogen i denna relation utgör en tredje ramfaktor som påverkar de 

andra två. Huruvida barngrupp och lokaler upplevs begränsande eller ej står i direkt relation med 

pedagogens förhållningssätt. Det förefaller existera ett förhållande mellan förhållningssättet till lokalerna 

och barngruppen, och pedagogens arbetslivserfarenhet, där pedagoger med längre arbetssätt 

beskriver ett mer flexibelt förhållningssätt till lokalerna än vad nyexaminerade gör.  

En möjlig orsak till detta fenomen kan vara precis som skillnaden föreslår, 

arbeteslivserfarenhet. Har man arbetat en längre tid på samma arbetsplats har man utvecklat en 

mer avslappnad relation till de givna förutsättningar som man har att röra sig inom än vad man 

har om man bara arbetat med dessa förutsättningar ett par månader. I vidare studier skulle det 

vara intressant att lägga ytterligare fokus på pedagogens förhållningssätt, och då göra en jämförelse- 

studie mellan nyutexaminerade förskollärare och de som har mångårig erfarenhet.  

Material och Kreativitet 

Kreativitet handlar enligt Vygotskij om bearbetning av sinnliga upplevelser. Han menade att 

människan tolkar dessa upplevelser genom fantasi och ger uttryck för dessa tolkningar i skapande 

verksamhet och i leken (Vygotskij, 1995, s 9). 

Intervjupersonerna uppger att den kreativa processen är ständigt närvarande i allt som barnen 

gör och att det därför förefaller vara viktigt att utforma den fysiska inomhusmiljön så att den 

stimulerar barns kreativitet, vilket sker genom användandet av ett rikt och varierat okodat 

material, det vill säga material som inte är färdigt. En av pedagogerna berättar att okodat material 

öppnar upp mer för barnens egen förmåga skapa nya egenskaper hos materialet. Färdiga material 

så som bilar eller tåg som bara är en bil eller ett tåg beskrivs hämma barnens kreativitet.  

Detta beror på att sådana material inte skapar samma förutsättningar för barns kreativitet som 

okodat material som istället utmanar barnens kreativa tänkande. Okodat material förefaller därför 

vara det som förespråkas för att stimulera barns kreativitet. Intervjupersonerna berättar också att 

kreativitet sker överallt i verksamheten. Därför är viktigt att materialet finns fritt lättillgängligt och 

på barnens nivå så att de själva kan förse sig med önskat material. Material för just skapande 

verksamhet har samlats i ett eget rum, ett rum för skapande/ateljén. Ateljén är viktig för 

verksamheten då flera av de intervjuade uppger att de har skapat eller vill skapa en egen ateljé 

med gott om utrymme och mycket material.  

Vygotskij hade en filosofi om att all fantasi är ett resultat av bearbetning av sinnliga upplevelser 

och erfarenheter.(Dahlbeck & Persson, 2010, s 191-193). Förskolans skapande verksamhet är 

således av stor betydelse för barns kreativitet och lärande då barnen genom sitt skapande har 

möjlighet att förmedla sina erfarenheter och upplevelser från den värld de lever i (Lindqvist, 

1989, s 24).  
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Dessa författare säger att förskolans skapande verksamhet är viktig för att barnen skall ha 

möjlighet att ge uttryck för sin upplevda värld. Intervjupersonerna hävdar att skapade kan ske i 

allt och att den kreativa processen sker överallt. Skapande verksamhet kan således ej avgränsas till 

ateljétypiska aktiviteter som till exempel måla och klistra. Ateljén är dock betydelsefull i den 

mening att den i större utsträckning än andra rum erbjuder material som möjliggör olika sätt att 

uttrycka sig. Jag finner det dock intressant att skapande verksamhet som medel för barnen att ge 

utteryck för sina upplevesler och erfarenheter inte nämns av intervjupersonerna i någon av 

intervjuerna. De talar dock om skapande som stimuli av det kreativa tänkandet och att det är i 

den processen det finns ett lärande. Detta stämmer med Vygotskijs filosofi där människans 

kreativa förmåga är viktig del av hens utveckling.  

Kreativitet definieras av förmågan att kombinera upplevelser och intryck och sedan bearbeta 

dessa till nya upplevelser och erfarenheter (Vygotskij, 1995, s 13) Det är genom variationen av 

erfarenheter som förutsättningar för lärande och utveckling skapas (Pramling och Mårdsjö, 1994, 

s 14-15).  

I intervjupersonernas utsagor anser jag att det finns aspekter som förefaller mer centrala än 

andra. En sådan aspekt är materialets tillgänglighet. Det är viktigt att materialet finns tillgängligt för 

barnen på sådant vis att de utan hjälp från vuxen kan komma åt materialet. Detta uppnås genom 

att den fysiska inomhusmiljön anpassas efter barnens nivå. Att den fysiska miljö skall vara 

anpassad efter barnens nivå är något som samtliga intervjuade förskollärare hävdar. Dock skiljer 

sig graden av materialets tillgänglighet åldersgrupper emellan. Materialet är tillgängligt i större 

utsträckning hos de äldre barnen än hos barnen i de yngre åldrarna. Detta motiveras med 

hänvisning till att de yngre barnen inte klarar av att hantera samma mängd material som de lite 

äldre barnen. Med hjälp av det ramfaktorteoretiska perspektivet så kan jag således peka på att 

barngruppens ålder utgör en ramfaktor som inverkar på graden av materialets tillgänglighet.  

Björklid (2005) understryker vikten av att förskolans fysiska inomhusmiljö skall vara utformad 

så att barnen har möjlighet att själva plocka material och starta aktiviteter. Innan materialet finns 

tillgängligt för barnen ute på avdelningen så använder några pedagoger sig av introduktionsperioder 

under vilka materialet introduceras för barnen. Denna introduktion innebär gemensamma 

genomgångar av materialet där de talar om exempel på materialets olika användningsområden, 

hur man hanterar det samt var på avdelningen det finns. Detta genomförs för att ge barnen 

kännedom om materialet så att de på egen han kan använda det. Änggård (2006) menar att 

barnens tekniska kunnande om materialen är en faktor som har betydelse för barnens skapande 

verksamhet. 

Lärande och miljö 

Förskoleverksamheten påverkas av många olika faktorer som begränsar och möjliggör olika 

resultat. Som till exempel hur lokalernas utformning samt barngruppen påverkar varandra och 

därmed skapar olika förutsättningar. 
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Intervjupersonerna poängterar alla att barnen skall ha möjlighet till egna aktiviteter. Att skapa 

ett lugn är för intervjupersonerna en viktig aspekt för barns lärande. Anna berättar till exempel att 

lugnet är viktigt för barns koncentrationsförmåga. Vilket också Pia anser vara en viktig aspekt. 

Lugnet förefaller således stå i förhållande till den grad av koncentration som barnen kan uppnå. 

Intervjupersonerna har valt att på olika sätt infria ett lugnare klimat i verksamheten. Bland annat 

genom att samarbeta med grannavdelningen men även utnyttja alla biytor som finns att tillgå för 

att på så sätt skapa fler ytor. En pedagog använder draperier som avskärmning för att på så sätt 

dela upp ytan och skapa rum i rummen. Uppdelningen gör det möjligt att dela in barngruppen i 

mindre grupper för att ytterligare minska risken att de stör varandra. 

Pedagogerna eftersträvar ett lugn i barngruppen för att främja barnens koncentrationsförmåga. 

Anna menar att en väl organiserad miljö inger ett lugn vilket gör att barnen får lättare att 

koncentrera sig än om miljön ingett ett otydligt och rörigt intryck. Anna menar att barnen inte 

skall bli störda av sin omgivning 

Intervjupersonerna ger här uttryck för den miljöpsykologiska aspekten av barns lärande och hur 

man genom medvetet arbete med den fysiska miljöns förutsättningar tillsammans med 

barngruppen kan påverka denna. Både Nordin-Hultman (2004) och Björklid (2005) resonerar 

kring hur den fysiska miljöns utformning skickar signaler till barnen om vad de förväntas göra 

och hur de förväntas bete sig. Brodin & Sandberg (2008) och Skantze (1998) menar att hur ett 

rum möbleras och vilka regler som gäller för umgänget i rummet har betydelse för hur och vad 

barn lär men även hur de agerar i rummet. Ett rörigt rum sänder röriga signaler vilka stör barnens 

förmåga att koncentrera sig medan ett rum med organiserat och tydligt material sänder lugnare 

signaler som för barnen inte är lika störande. 

Intervjupersonerna anser att det är viktigt att stimulera barnens spontana interaktion med den 

fysiska inomhusmiljön. Dels genom att hur barnens inomhusmiljö avgränsas och hur 

barngruppen delas upp, men även i hur miljöns innehåll, det vill säga miljöns material organiseras. 

Lärandet bygger således på barnens aktiva interaktion med den fysiska inomhusmiljön och det är 

enligt intervjupersonerna viktigt att utforma miljön på ett interaktionsfrämjande vis.  

 

Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med att utforma den fysiska 

inomhusmiljön för att stimulera barns kreativitet och lärande med fokus på skapande verksamhet. 

Av undersökningen framkommer att förskollärare anser att en god fysisk inomhusmiljö som 

främjar barns kreativitet och lärande skall vara utformad på sådant vis att material finns 

lättillgängligt för barnen på deras nivå. De anser att barn skapar i allt. Specifikt skapande material 

så som färg, lera, tidningar lim etc. har dock samlats i ateljén. Vidare anser förskollärarna att 

okodat material., dvs ofärdigt material som uppmanar barnen att själva ge materialet funktion och 

innebörd är viktigt för att främja barnens kreativitet. 
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Pedagogernas arbete med barnens delaktighet varierar men studien visar på skillnad på grad av 

delaktighet mellan olika åldersgrupper, där de äldre barnen i större utsträckning än de yngre själva 

är delaktiga i utformningen av den fysiska inomhusmiljön. Studien visar även att åldern på barnen 

är en ramfaktor som spelar in på materialets tillgänglighet där återigen de äldre barnen i större 

utsträckning än de yngre har tillgång till material 

Undersökningen visar på huruvida ramfaktorer ses som ett hinder eller inte står i relation till 

hur pedagogen, väljer att förhålla sig till rådande faktorer. Ramfaktorer som förskollärarna 

nämner är barngruppens storlek och hur den inverkar på huruvida lokalerna upplevs som tillräckliga 

eller ej. Ålder på barnen utgör en ramfaktor som påverkar graden materialets tillgänglighet. 

Förskolans rumsliga utformning, d.v.s. lokaler, är en ramfaktor som spelar in på pedagogernas 

möjligheter att utforma den fysiska inomhusmiljön. Även förskollärarna själva utgör en ramfaktor 

då deras förhållningssätt till givna förutsättningar inverkar på huruvida de upplevs som hindrande 

eller ej. 

Denna studie behandlar endast hur förskollärare arbetar med den fysiska miljön och dess 

betydelse, för barns kreativitet och lärande. Det skulle i vidare forskning vara intressant att 

utveckla den miljöpsykologiska aspekten som bara kortfattat behandlats i denna studie. Vilken 

betydelse har den miljöpsykologiska faktorn för barns kreativitet och lärande? 

Den skapande verksamheten utgör även den ett område att utforska vidare i fortsatt forskning 

där en djupare studie skulle kunna genomföras rörande betydelsen av att erbjuda barnen 

möjlighet att förmedla sig via olika uttrycksformer, samt att vidare studera hur förskollärare 

arbetar med olika uttrycksformer. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Pedagogen och barngruppen. 

 

 Utbildning, ålder 

 Verksamma år totalt och på arbetsplatsen? 

 Hur ser du på din roll som förskollärare? 

 Pedagogisk inriktning? 

 Förskolans profil? 

 Ålder på verksamheten? Hur länge har ni haft verksamheten i dessa lokaler?  

 Berätta lite om barngruppen, ålder och antal barn. 

 

Förskolans lokaler. 

 Kan du beskriva hur förkolan där du arbetar är uppbyggd? Hur många rum som finns hur 

stora de är etc? 

 Hur har ni valt att arbeta utefter de lokaler som ni har? Plats för samling, matplats etc? 

 Vad är negativt med lokalernas utformning? 

 Vad är positivt med lokalernas utformning? 

 Förändringar? Isf vilka? 

 

Förhållande till den fysiska inomhusmiljön. 

 Vad vill ni att förskolans fysiska inomhusmiljö skall stå för? 

 Vad är viktigt? 

 Vad är mindre viktigt? 

 Hur arbetar ni kring detta? 

 

Barns inflytande och delaktighet kring utformningen av den fysiska inomhusmiljön. 

 Hur arbetar ni med barns delaktighet och inflytande? 

 Är barnen delaktiga i utformingen av inomhus miljön? Isf på vilket sätt? 

 Har den rumsliga utformningen någon betydelse för barns inflytande över inomhusmiljön? 

 Vad är viktigt? 

 Vad är mindre viktigt? 
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Kreativitet och lärande 

 Hur har ni valt att arbeta med barns kreativitet och lärande?  

 Vilket material erbjuds barnen för att stimulera deras kreativitet och lärande? 

 Vilka mål har ni med den kreativa verksamheten? 

 Tankar kring vad som främjar barns kreativitet och lärande? 

 Tankar kring vad som hämmar barns kreativitet och lärande?  

 Hur skulle du beskriva en god fysisk miljö som stimulerar barnens kreativitet och lärande? 

Vad är viktigt? Och varför? 

 

Barnens tillgänglighet till material som främjar kreativ aktivitet. 

 Hur tänker du kring tillgängligheten till material för barnen? 

 Vad är viktigt? 

 Vilket material har ni tillgång till vid arbetet med barns kreativitet och lärande? 

 Hur har ni tänkt när ni valt detta material? 

 Hur har ni tänkt när ni valt plats för detta material? 

 När är detta material tillgängligt?  

 Kan du beskriva dina upplevelser av att utforma den kreativa inomhusmiljön i förhållande 

till de lokaler som ni har att arbeta med? 

 Hinder och möjligheter? Vad, vilka varför? 

 


