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I studien undersökte vi hur två förskolor och två skolor organiserat den fysiska 
lärandemiljön. Vårt syfte var att beskriva och analysera den fysiska lärandemiljön på 
två förskoleavdelningar och i två klassrum med avseende på möjligheter och hinder 
för relationer och aktiviteter. Vi använde oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod 
med observationer där vi haft analysbegrepp, hämtade från ett postmodernt 
perspektiv som centrala utgångspunkter. Vi genomförde observationer i dessa fyra 
pedagogiska miljöer och analyserade dessa utifrån våra analysbegrepp och 
forskningsfrågor. I resultatet har det framkommit att det finns stora skillnader på 
utformningen av dessa fyra miljöer i form av möblering, placering och tillgänglighet 
av material. Resultatet antyder att en ökad medvetenhet om den fysiska miljöns 
betydelse kan bidra till ett mer reflekterat förhållningssätt när det gäller 
utformningen av lärandemiljöer. 
 
 
_______________________________________________ 
 
Nyckelord: Den fysiska lärandemiljön, material och dess placering samt lärande. 
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1. Inledning  

Vi har ett flertal gånger stött på begreppet den fysiska lärandemiljön då såväl 
lärarutbildare, forskare samt verksamma lärare har påvisat dess stora betydelse för 
barns lärande och utveckling. Vi blev inspirerade av Johansson, Skillström-Carlsson 
& Rings (2007) Ett klassrum som lockar, där de presenterar olika sätt att utforma 
den pedagogiska miljön. Boken bygger på författarnas egna erfarenheter som lärare 
och läromedelsförfattare samt andras forskning inom området. 
 
Enligt Johansson, Skillström-Carlsson & Ring (2007) kan ett omsorgsfullt inrett 
klassrum förbättra det pedagogiska arbetet, med det menar författarna att ett 
utvecklingsarbete gärna kan börja med att förändra klassrumsmiljön. Tidigare 
forskning visar enligt Johansson m.fl. att större delen av eleverna påverkas av miljön 
och att skolans miljö är av avgörande betydelse för trivsel och inlärning. Om skolan 
upplevs som en trygg och trivsam plats att vara på, underlättar det inlärningen. Det 
första intrycket är av stor betydelse. Det ska kännas trevligt och välkomnande att 
kliva in i skolan. För att skapa en spännande miljö som ska glädja och inspirera till 
lärande bör man till exempel enligt Johansson m.fl. se till de olika lärstilar som kan 
förekomma i ett klassrum. De betonar att vi alla tar in kunskap på olika sätt och 
lärandemiljön måste då vara anpassade för både den auditiva, kinestetiska, visuella 
och taktila inläraren.  
 
Som tidigare nämnts är det första intrycket viktigt. Johansson m.fl. (2007) skriver att 
det första eleverna möts av på skoldagen är kapprum och korridorer. Eleverna bör 
enligt samma författare mötas av en varm stämning som ger alla sinnen stimulans 
och de ska känna sig välkomna så att de kan börja dagen utan stress. Det ska råda 
ordning i kapprummet, där leksaker, ytterkläder och skor har sin bestämda plats. Det 
måste givetvis vara tillräckligt med utrymme för att var sak ska få sin plats och för att 
eleverna ska kunna göra ombyten m.m. utan att trängas. Johansson m.fl. menar även 
att kapprummet ska vara ombonat och hemtrevligt, med gardiner, blommor i 
fönstren, elevernas alster och affirmationer med positiva budskap på väggarna. 
Författarna skriver också att det är bra att ha en informationstavla med schema, 
matlista och telefonnummer, som både eleverna själva och deras vårdnadshavare kan 
ta del av. Johansson m.fl. anser att pedagogerna bör fundera och tänka annorlunda 
kring platser som har ett givet syfte. Korridoren kanske inte endast behöver användas 
som passage utan också kan användas som arbetsplats för ett mindre antal elever 
eller liknande.  
 
Klassrummet har i stort sett haft samma utformning sedan mitten av 1800-talet och 
forskning visar enligt Johansson m.fl. (2007) att vi behöver mer stimulans, rörelse 
och variation i klassrummet. Eftersom vi lär på olika sätt måste klassrummet vara 
anpassat på just olika sätt för att tillgodose allas behov. Ett klassrum ska enligt 
författarna vara flexibelt och har möjlighet till variation. Det ska även vara möblerat 
så att eleverna kan välja att arbeta individuellt eller i samspel med andra. De bör även 
ha möjlighet till att välja på olika ställen att arbeta på. Somliga föredrar att läsningen 
äger rum sittandesvid bänken medan andra hellre vill ligga på mattan och läsa. 
Grundtanken ska enligt Johansson m.fl. vara att alla elever ska få arbeta i en miljö 
som de stimuleras i. Författarna sammanfattar detta som rum i rummen, det vill säga 
att det finns olika möjligheter i ett och samma klassrum. 
 
En viktig del i klassrumsutformningen är hur man förvarar material. Enligt 
Johansson m.fl. (2007) finns det idag ett stort utbud av laborativt material, för att 
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kunna erbjuda eleverna olika typer av inlärningssätt. Eftersom det finns så mycket 
material av olika slag i skolorna har det en tendens att allt för ofta förvaras i ett annat 
rum, av platsskäl. Det blir även tidskrävande om läraren ska plocka fram och sedan 
plocka undan det aktuella materialet för varje användningstillfälle. Det är därför 
enligt författarna av stor vikt att eleverna själva kan förse sig med rätt material.  Man 
ska då tänka på att förvara materialet i elevhöjd, så att det är tillgängligt. Materialet 
bör även vara organiserat och markerat efter ämne och svårighetsgrad så att de 
oberoende av någon annan kan förse sig.  
 
Vi har inspirerats av Johansson m.fl. (2007) men fördjupat vår förståelse genom den 
mer teoretiskt grundade avhandlingsstudien av Nordin- Hultmans (2004) 
Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Vi tagit del av hennes teori- och 
metodansats och valt att använda vissa analysbegrepp i våra observationer ute på 
förskolorna och skolorna. Vi har även under vår verksamhetsförlagda utbildning stött 
på varierade design av lärandemiljön i förskolan och skolan och reflekterat över att 
miljön ofta inte är anpassad efter barngruppen. Man kan tänka sig att miljön ska 
anpassas efter barngruppen men enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) är det ofta 
precis tvärtom. Författarna påstår att pedagogerna ofta inte tänker på detta utan 
tänker att det är barnen som ska anpassas till den befintliga miljön som finns på 
avdelningen eller i klassrummet. Vi har valt att göra en studie kring den fysiska 
lärandemiljön på förskolor och skolor, för att vi och andra inom samma yrke ska 
utöka kunskaperna gällande den fysiska lärandemiljön. Vi vill härmed belysa ämnets 
vikt och bidra med inspiration och en reflekterande medvetenhet kring utformningen 
av den fysiska lärandemiljön till andra verksamma lärare.  
 
1.1 Styrdokumenten och skollagen  

Förskolan och skolans verksamhet styrs av läroplanerna, Lpfö98 (reviderad 2010) 
och Lgr11, men även av skollagen. I dessa lagar och förordningar framställs 
förskolans och skolans uppdrag, vilket även är av betydelse för vår studie. Genom att 
redogöra för hur styrdokumenten skapar förutsättningar för den pedagogiska 
verksamheten, placerar vi också in vår studie i en samhällelig kontext. Samtidigt som 
lärares arbete styrs av dessa ramar, så har dessa ett betydande handlingsutrymme. 
Lärare väljer i viss mån själva hur de vill realisera målen för verksamheten. I följande 
stycke redogör vi för vad läroplanerna framhåller beträffande den pedagogiska miljön 
samt det arbete pedagogerna förväntas utföra. Pedagogerna arbetar för att utveckla 
miljön i bästa möjliga mån för att den ska inspirera och stimulera alla barn i 
verksamheten.  
 
1.1.1 Lpfö98 (reviderad 2010) 

I förskolans läroplan framhålls den pedagogiska miljöns betydelse och det 
framkommer att ett av förskolans uppdrag är att förskolan ska erbjuda en trygg miljö 
som ska utmana och stimulera barnens utveckling. Miljön på förskolan ska inspirera 
barnen till att utforska omvärlden men även locka till lek och delaktighet. I 
läroplanen, Lpfö98 (reviderad 2010) påpekas vikten av barnens delaktighet där 
barnens uttryck för egna behov och intressen bör vara grunden i planeringen av den 
pedagogiska verksamheten och uppbyggnaden av miljön. Det står även att miljön ska 
vara inbjudande och innehållsrik där barnen kan växla mellan olika aktiviteter och 
finna utrymme för fantasi, nytänkande och kreativitet i leken. Arbetslagets riktlinjer 
påvisar ansvaret att barnen får uppleva meningsfulla och roliga stunder där barnen 
finner sig inspirerande och underhållande att lära sig nya saker. Alla verksamma 
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inom förskolan ska samarbeta för att skapa goda förutsättningar till barnens 
utforskande genom att erbjuda en miljö som uppmuntrar och lockar till aktivitet och 
lek. ”Verksamheten i förskolan ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 
lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter”. (Lpfö98, reviderad 2010, s.9). 
 
1.1.2 Lgr11 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet finner vi det inte 
lika tydligt hur den fysiska miljön skall tas i beaktning. I riktlinjerna för ansvaret för 
alla som arbetar i skolan framkommer det att alla som arbetar i skolan ska samverka 
för att göra skolan till en god miljö för lärande och utveckling. Elevernas delaktighet 
och inflytande påvisas viktigt då det även står att alla som arbetar i skolan ska främja 
elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den kulturella, sociala och 
fysiska skolmiljön.  

1.1.3 Skollagen 

Våra förskolor och grundskolor styrs av skollagen som är framställd av Sveriges 
regering. Skollagens syfte är att skapa trygghet och kunskap men även rätten för att 
erbjuda den skolverksamhet som passar den enskilda eleven. Hur förskolorna och 
skolorna ska skötas ligger till grund i skollagen och därmed även hur skolan ska 
skapa god trivsel och ett utvecklande lärande för varje individ. Den fysiska miljön 
framhålls bland annat genom paragraferna 3-4 i kapitel 5, vilket beskriver hur 
skolorna ska eftersträva en god arbetsmiljö:  
 

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras 
en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 
4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på 
en god arbetsmiljö. 
I vissa frågor som rör arbetsmiljön finns bestämmelser även i denna 
lag. (Skollagen, SFS 2010:800) 

 

I kapitel 8-13 beskrivs bland annat förskolans bestämmelser och under paragraf 8 
står det gällande den fysiska lärande miljön: 
 

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god 
miljö. (Skollagen, SFS 2010:800) 

 
1.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera den fysiska lärandemiljön på två 
förskoleavdelningar och två klassrum med avseende på möjligheter och hinder för 
relationer och aktiviteter. Vi kommer att genomföra det genom att observera 
möbleringen och materialet i dessa miljöer. Ytterligare ett syfte med vår studie är att 
se vilka skillnader och likheter som finns när det gäller designen av miljöerna i 
förskola och skola.  
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1.3 Forskningsfrågor 

För att kunna uppnå vårt syfte med denna studie har vi formulerat fyra 
forskningsfrågor som kommer ligga till grund för vår rapport. 

 
1 Hur organiseras den fysiska lärandemiljön i två förskoleavdelningar och två 

klassrum? 
 

2 Vilket material står centralt och i periferin i klassrummet och på 
förskoleavdelningen? Var finns smutsigt respektive rent material? 

 
3 Vilka möjligheter – eller brist på möjligheter – utgör det pedagogiska materialet 

för aktiviteter och relationer?  
 
4 Vilka skillnader och likheter finns det i utformningen av förskola och skola, samt 

hur dessa skillnader kan förstås? 
 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Den fysiska lärandemiljön kan vara svår att förklara och för att få en så klar 
beskrivning av begreppet som möjligt definierar Svenska Akademins ordlista 
begreppet miljö som yttre förhållanden som påverkar allt liv (Svenska Akademins 
ordlista). Enligt Johansson (2011) är lärande oberoende av att ske i specifika 
undervisningssituationer där lärande inte behöver vara en planerad aktivitet utan lika 
gärna en oavsiktlig konsekvens. Lärandet är mindre beroende av en särskild plats, 
påstår Johansson, utan menar att en miljö där lärande sker, en lärmiljö. Lärmiljön är 
inte begränsad till att ske på en fysisk avgränsad plats där lärande förväntas ske. Det 
som utgör en lärmiljö beror på hur lärande definieras menar Johansson.  Björklid 
(2005) anser att den fysiska miljön ska inspirera till praktisk verksamhet och vara 
anpassad och möblerad för att uppmuntra till elevernas självständiga arbete.  
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2. Litteraturgenomgång 

Här nedan beskriver vi teorier som vår studie bygger på och tidigare samt aktuell 
forskning som gjorts inom vårt ämnesområde, den fysiska lärandemiljön i förskola 
och skola. Vi har till stor del utgått ifrån Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) där vi 
sökt efter tidigare examensarbeten med liknande utgångspunkt. Vi har utgått ifrån 
deras referenslista i sökandet efter litteratur och tidigare forskning, som vi sedan sökt 
efter hos Västerås Stadsbibliotek och Mälardalens högskolas bibliotek. Vi har även 
använt Libris och Google scholar för att söka av utbudet av tidigare forskning. De 
sökord vi använt oss av är: fysisk lärandemiljö, den fysiska lärmiljön, pedagogisk 
miljö, pedagogiska miljöer, skola – förskola – miljö, design, Nordin-Hultman, 
physical environment och education – environment. Vi har delat upp ansvaret för 
den tidigare forskningen, där vi ansvarat för lika mycket. Vi markerade det vi ansåg 
relevant, var för sig och sammanställde därefter texterna gemensamt. Vi har båda 
därmed tagit del av all tidigare forsknying och är båda insatta i såväl den svenska som 
den internationella litteraturen. Efter genomgången litteraturläsning har vi skapat 
underrubriker utifrån relevans och skilda teoretiska perspektiv. 
 
2.1 Tidigare/aktuell forskning 

Det har gjorts en del tidigare forskning kring vårt ämne och vi har funnit en stor 
inspiration i Elisabeths Nordin- Hultmans (2004) avhandling Pedagogiska miljöer 
och barns subjektskapande där vi använt vissa analysbegrepp till våra observationer i 
resultatet. Nedan redogör vi för olika typer av forskning som är av betydelse för vår 
studie.  

2.1.1 Lärandemiljön och barns subjektskapande 

Elisabeth Nordin-Hultmans (2004) avhandling behandlar till stor del vårt ämne om 
den fysiska lärandemiljön. Avhandlingens syfte var att studera hur det kommer sig att 
barn framstår på olika sätt i olika situationer och studien tog fart då Nordin-Hultman 
gjorde ett besök i England. Där fick hon en överraskande upplevelse då klassrummen 
var uppbyggda på ett annorlunda sätt jämfört med förskolor och skolor i Sverige. Där 
fanns mängder av material som enligt författaren såg ut att utmana och locka till 
variation av aktiviteter. En annan iakttagelse hon gjorde var att det inte skiljde sig 
speciellt mycket hur material och miljön var uppbyggd i treåringarnas förskolerum 
jämfört med åttaåringarnas klassrum. I och med denna upplevelse fann Nordin-
Hultman det intressant att studera hur barn skapar sina egna identiteter i de 
pedagogiska miljöerna i förskolan och skolan.  
 
Nordin-Hultman (2004) menar att en central del i pedagogiken alltid har varit miljön 
och materialet. I förskolor och skolor lever det kvar ett enhetligt mönster för hur 
verksamheten bör organiseras och inreds. Hon påstår att detta är traditionsbundet 
och förmodligen därför inte särskilt reflekterat. När Nordin-Hultman mötte engelska 
förskole- och klassrums miljöer slog det henne att pedagogiska miljöer kan anordnas 
på flera olika sätt. En annan sak hon upptäckte var att hur de engelska miljöerna 
förmedlade andra budskap om lämpliga aktiviteter och hur barnen förväntades vara 
som förskolebarn och skolbarn, jämfört med det Nordin- Hultman sett vid svenska 
förskolor och skolor.  
 
Det har tidigare gjorts forskning i förskolan beträffande den pedagogiska miljön och 
Nordin-Hultman (2004) skriver i sin avhandling om en omfattande inventering av 
leksaker och lekmaterial. I en inventering som genomförts av Almqvist (1994, 
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refererad i Nordin-Hultman, 2004) upptäcktes ett liknande mönster gällande 
leksaker och lekmaterial i alla förskolor hon genomförde studien. Det material som 
var vanligast var det pedagogiskt skapande materialet. Nordin-Hultman (2004) 
påstår att denna bild är komplex, då det visat sig i både Almqvist som andra liknande 
studier, att barnen sällan får tillgång och tillåts använda detta skapande material.  
Slutsatsen av Almqvists (1994, refererad i Nordin-Hultman, 2004) inventering är att 
lekmaterialet inte speglar nutida leksakutbudet utan är uttryck för ett 
förskolespecifikt traditionsburet mönster med rötter i Fröbel- pedagogiken. Barnens 
leksakskultur i hemmen t.ex. datorspel och science fiction figurer är inte 
förekommande i förskolorna menar Almqvist enligt Nordin-Hultman. En annan bild 
är att materialet som barnen erbjuds på förskolorna inte tillräckligt utmanar och 
väcker lust och tankar till lek och aktivitet hos barnen. I skolan är materialet av 
tradition ännu mer begränsat, menar Nordin-Hultman (2004). Det är framförallt i 
slöjdsalen och högstadieskolans fysik och kemisalar som möjlighet till 
konstruktionsmaterial finns, menar hon. Klassrummen utmanar enligt Nordin- 
Hultman inte till dessa undersökanden och experimenterande aktiviteter.  
 
I sin avhandling har Nordin- Hultman (2004) bland annat undersökt var materialet i 
förskolan var placerat, högt eller lågt, centralt i de rum barnen vistas i eller om 
materialet stod i periferin i rum där barnen sällan befinner sig i. Hon anser att det 
material som är signalstarkt eller lockande för ögonen borde vara mer centralt i 
rummen och därmed alltid tillgängligt för barnen. Orsaken till det signalstarka 
materialets placering beror på att materialet betraktas locka till sig uppmärksamhet 
och utmana barnen i deras handlingar och aktiviteter. Skapande material och olika 
varianter på konstruktionsmaterial är exempel på material som vanligtvis påkallar 
uppmärksamhet hos barn.  
 
En del av resultatet som Nordin- Hultman (2004) kom fram till i sin studie är att 
materialet ofta är sparsamt och begränsat, vilket leder till att det finns få möjligheter 
för barnen att vara kreativa och hitta på egna idéer till aktiviteter. Detta betyder inte 
endast att det finns ett litet utbud av material utan även att det finns få olika 
varianter av material. Hon såg även att materialet alldeles för ofta var otillgängligt för 
barnen och menar framförallt det skapande materialet, vilket är motsägelsefullt enligt 
Nordin- Hultman eftersom skapande verksamhet är starkt betonat i framförallt 
förskolan. Fortsättningsvis menar Nordin-Hultman att detta resonemang är något 
som har visat sig i andra studier och anser att detta hör ihop med uppdelningen av 
”rent/smutsigt” material. Här påstår författaren att det ”rumsrena” material är ofta 
det som finns tillgängligt medan det material som pedagogerna anser vara” smutsigt” 
är det som står i periferin. Aktiviteter och material för stimulans av de grovmotoriska 
rörelserna är något som Nordin- Hultman påträffas ofta i förskolemiljöerna. Barnens 
möjligheter att skapa mening i aktiviteterna innebär en betydande roll för 
placeringen av materialet.  I skolans miljö menar Nordin- Hultman att det finns i 
jämförelse till de engelska skolorna, väldigt lite material och alldeles för få 
möjligheter till laborerande och undersökande. Hon påstår med denna iakttagelse att 
lärandet blir tydligt hänvisat till att vara en abstrakt och mental process.  
 
En annan betydelsefull upptäckt Nordin- Hultman (2004) gjorde i sin studie var att 
den fysiska miljön gällande möbleringen inte var anpassad efter barnen. I de 
förskolerum hon observerat var genomgående att möblerna var i vuxenstorlek. 
Nordin- Hultman (2006) menar att det är en utmaning att bygga upp goda 
pedagogiska rum med de estetiska värdena i tanken. Enligt författaren ses det som en 
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ännu större utmaning att skapa skolrum som ger barnen redskap att utforska nya 
saker och som barnen finner som meningsfullt handlande. Hon lyfter fram att aktiva 
barn behöver ha aktiva miljöer och därmed belyses en anledning till varför lärare bör 
försöka skapa goda pedagogiska miljöer.  
 
Hur pedagoger väljer att utforma den fysiska lärandemiljön kan påvisa vad som 
förväntas att ske i rummet och vad barnen anses bör klara av, menar Nordin- 
Hultman (2006) i sin artikel Det pedagogiska rummet speglar vår syn på barn. I en 
undersökning författaren genomfört upptäckte hon att det klassrummet förmedlade 
till barnen var att sitta still. Hon fortsätter förklara att när vi kliver in i ett rum 
bestämmer och definierar rummets planläggning, inredning och material, vad som 
förväntas göras och hur det väntas uppträdas där. Nordin- Hultman (2004) hävdar i 
sin avhandling att miljö och material kan ha påverkan på hur barn uppfattas. Det kan 
ha betydelse för hur barnet ses som kompetent eller i behov av särskilt stöd.  
 
Då vi funnit stor inspiration från Nordin- Hultmans (2004) avhandling och hennes 
analysbegrepp har vi valt att till viss del utforma vår studie på ett liknande sätt. Till 
skillnad mot Nordin- Hultmans metoder har vi valt att endast analysera den 
befintliga miljön och inte hur pedagoger och barn använder sig av materialet och den 
pedagogiska miljön. Vi har heller inte valt att fokusera på hur detta hänger samman 
med barns subjektskapande utan valt att använda begreppet lärande som ligger 
närmare vårt intresse. I likhet med Nordin- Hultman ligger vår teoriutgångspunkt i 
det postmoderna perspektivet, vilket framgår under teoriavsnittet i rapporten.  

2.1.2 Pedagogisk miljö med utgångspunkt i läroplanen för förskolan 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) har på uppdrag från Skolverket gjort en 
studie som behandlar olika delar i förskolans verksamhet. Syftet med boken är att 
skapa ett komplement till förskolans läroplan, Lpfö98 (reviderad 2010) där tanken är 
att omsätta läroplanens mål i praktisk handling. Ett kapitel Den pedagogiska miljön i 
förskolan beskriver sådant som författarna anser sig vara betydelsefyllt för 
verksamma pedagoger gällande den fysiska lärandemiljön. Då Skolverket har 
efterfrågat denna forskning känns det som ett bra komplement till det vaga innehållet 
i läroplanen. Vi anser därmed att denna bok är betydelsefull för vår studie. 
 
Ett sätt för att materialet ska kännas utmanande och lockande påstår Pramling 
Samuelsson & Sheridan (1999) kan handla om att barnen får möjlighet att vara 
delaktiga i uppbyggnaden av miljön. Författarna menar att barn i förskolan ska 
tillsammans med andra barn och vuxna aktivt få möjlighet att delta i beslut som rör 
den pedagogiska miljöns utformning och tillsammans diskutera sig fram till regler för 
trivsel och samvaro. Det kan även handla om att välja tema, och medverka i 
utformningen av temats innehåll.  Utformningen av miljön ska enligt Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) bottna i barnens erfarenheter, intressen, kunskaper 
och önskningar i relation till läroplanen och förskolans mål.  
 
Den pedagogiska miljön ska inspirera barn till olika typer av verksamheter och 
handlingar menar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) där miljön innefattar 
allt från utrymmen, material och klimat. Enligt författarna är det av stor vikt att den 
pedagogiska miljön därför bör vara uppbyggd där barnens utvecklings främjas genom 
ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet och skaparlust.  
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2.1.3 Utvecklings- och miljöpsykologisk forskning 

Lärande och fysisk miljö, (Björklid 2005) är en rapport där författaren lyfter fram 
forskning kring den fysiska miljöns betydelse för lärandeprocesser. Författaren 
behandlar det miljöpsykologiska fältet utöver miljöns fysiska uppbyggnad. Björklid 
anser att det är viktigt med en bredd inom detta forskningsområde och detta har 
därför varit en central del i hennes rapport.  
 
Björklid (2005) lyfter att det sällan är specificerat hur ett klassrum bör utformas, 
utan snarare att lokalerna bör vara ändamålsenliga. I grundskoleförordningen finns 
angivet att skolans lokaler skall vara ändamålsenliga och att den utrustning som 
behövs skall vara tidsenlig. Detta för att syftet med utbildningen ska uppfyllas. I och 
med det anser Björklid att den fysiska miljön i skolan är eftersatt. 
  
Forskning visar enligt Björklid (2005) att rum för lärande bör vara av 
verkstadskaraktär och ha tydliga avgränsningar för rummets olika områden. Enligt 
Björklid bör det finnas både tydlighet och variation i rummet. Eleverna ska kunna 
uppleva och utforska rummet med alla sina sinnen. Klassrumsmiljöerna ska inspirera 
till praktisk verksamhet och handling. Lokalen bör även vara utformad och möblerad 
så att barnen/eleverna själva kan välja och ta fram det material de vill använda sig av, 
författaren menar att det ska vara en självinstruerande miljö:  
 

”Miljön sänder budskap om vad som förväntas ske…”(Björklid 2005, s. 38) 

 
Bjervås (2003) som är forskare inom pedagogik, diskuterar i Johansson och Pramling 
Samuelssons bok om den pedagogiska miljöns betydelse för att möta ett kompetent 
barn. Bjervås är inne på liknande saker som Björklid (2005) tar upp, då hon menar 
att hur den pedagogiska miljön är organiserad, presenteras samt organisationen av 
rum och material är en viktig del i hur pass kompetenta barn har möjlighet att vara 
och vilka kompetenser de har möjlighet att utveckla.  
 
Forskning visar att den estetiska miljön påverkar välbefinnandet. Barn fascineras av 
rummens uttryck, såsom färger, material, böcker och verktyg. De uppmärksammar 
även lukt, såväl det som luktar illa som det som luktar gott. Eleverna själva tycker 
enligt Björklid (2005) att det ska vara fint och mysigt i skolan, de uppskattar 
blommor, gardiner, fräscha lukter och färger. Enligt Björklid (2005) kan den fysiska 
miljön både skapa förutsättningar och hinder för lek och lärande. Barnen behöver 
känna sig trygga, stimulerade och se miljön som tillgänglig för att kunna utforska och 
leka i denna miljö. Det tydligaste samspelet mellan den fysiska miljön och barnens 
lek innefattar tillgången till det lösa material som barnen kan använda i leken, anser 
Björklid (2005). Författaren menar att det är med hjälp av detta lösa material som 
barnen själva kan förändra och anpassa miljön efter deras lektema.  
 
Björklid (2005) poängterar att det är viktigt att miljön ska tillgodose barnens behov 
och stimulera till utveckling och lärande. Därför påstår författaren att det är 
betydelsefullt att se förskolan och skolan som barnens arbetsplats, där barn har 
samma behov av att ha en bra arbetsmiljö kring sig som vuxna. Det är av vikt att 
miljön på förskolan ska sträva efter att vara så självinstruerande att barnen inte 
behöver be om hjälp för ofta menar Björklid (2005) och fortsätter med att en 
självinstruerande miljö bidrar till att barnen känner sig kompetenta. 
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Björklids (2005) rapport skiljer sig en del från den forskning som Nordin- Hultman 
(2004) bedriver, då Björklid med hjälp av andras forskning lägger fokus på det 
miljöpsykologiska perspektivet. Även om vår studie skiljer sig från Björklids (2005) 
rapport så tar hon upp många intressanta aspekter som vi applicerar i vår studie.  
 
2.1.4 Didaktik som multimodal design 

Carey Jewitt (2005) har skrivit en artikel; Classrooms and the Design of Pedagogic 
Discourse: A Multimodal Approach, om klassrummet och utformningen i sitt 
sammanhang, vilket hon kallar en multimodal metod. I denna artikel diskuterar hon 
hur den synliga och rumsliga designen av engelskaklassrum förmedlar skolans och 
regeringens resonemang. Jewitt presenterar tre exempel från tre olika skolor i 
England, där hon argumenterar för att variationen mellan dessa klassrum kan vara 
en konsekvens av de komplexa sociala relationer som förmedlar en institutionellt 
formad pedagogisk ram. Jewitt har genomfört sin studie genom att enbart observera 
och analysera den fysiska miljön och dess design. Vår studie liknar därför Jewitts, då 
vi likaså har valt att enbart observera och analysera den fysiska lärandemiljön. Det 
som skiljer våra studier åt är att vi har använt andra analysbegrepp som riktlinjer 
under observationstillfällena.  
 
Enligt Jewitt (2005) bör man se bortom läraren som individ och istället bredda sin 
syn på hur sociala och politiska frågor kan komma att utforma klassrummets design 
och se fördelarna med att arbeta multimodalt och aktivitetsteoretiskt. Klassrummet 
är designat med inbyggda värden och ändamål som bidrar till att forma arbetet och 
beteendet hos eleverna och läraren som arbetar i det. Enligt Jewitt talas det ofta om 
klassrummets utformning, som ett sätt att skapa en attraktiv lärandemiljö. 
Klassrummets arrangemang och utformning är en pedagogisk resurs, vilket är en 
viktig del av den teknik läraren använder, enligt Jewitt. Det visuella utformandet av 
klassrummet är ett verktyg som förmedlar förväntningar som finns från läraren och 
skolan grundade på läroplanen. I en del klassrum är det enligt Jewitt (2005) ett 
uttalat mål i pedagogik, att klassrummet ska förstås och utformas, i ett försök att 
utöka elevernas kulturella kunskapsbas. Genom lärarens arbete med att aktivera och 
avaktivera det pedagogiska materialet hjälper det eleverna att genom fastställda 
system klassificera kunskaper och färdigheter, skriver Jewitt.  
 
Den grundläggande kopplingen mellan externa uttryck och lärande möjliggör 
lärarens klassrumsdesign. Det är en diskurs som redogör för utvecklingen av läraren 
och eleverna. Detta ramverk möjliggör tre centrala frågor som man bör ställa sig, 
enligt Jewitt (2005). De första: vad representerar texterna, föremålen och 
möblemanget i klassrummet, som en del av engelska? Är litteraturen inkluderad, och 
i så fall, vad för slags litteratur? Vad erbjuds eleverna för resurser för sitt lärande, hur 
är de placerade, fysiskt och begreppsmässigt i relation till denna kunskap? De andra: 
vilka föreställande och kommunikativa lägen är använda för att representera 
engelska? De tredje: vad ges betydelse eller är synliggjort genom synlig placering och 
rumsligt arrangemang?  
 
Jewitt (2005) skriver sammanfattningsvis att didaktik kan ses som en process av 
multimodal design där av historiska och historiskt framvuxna sätt att se på lärande 
och undervisning påverkar läraren och dennes agerande. Läraren måste dessutom 
anpassa sig efter styrdokument och traditioner, på såväl nationell som lokal nivå. 
Läraren ska, genom att arbeta med de resurser som finns tillgängliga, skapa och 



14 

 

utforma en didaktiskt designad miljö som samspelar med läroplanen och de sociala 
relationerna. 
 
Genom Kress och Sidiropoulous (2008) observationer i den grekiska grundskolan har 
det framkommit att lärarna varierar utformningen av klassrummet, trots att de är 
hårt styrda av preciserade lärandemål och medel. Den hästskoformade möbleringen 
är vanligt förkommande i de grekiska skolorna och författarna anser att denna design 
av klassrummet skapar goda förutsättningar för interaktion och samspel. Enligt Kress 
och Sidiropoulou är klassrummets utformning av stor vikt för hur det sociala klimatet 
i den didaktiska interaktionsmiljön utvecklas. Klassrummets design är en 
förutsättning för att interaktion och samspel ska kunna ske.  
 
Kress och Sidiropoulou (2008) beskriver att designbegreppet öppnar upp för 
möjligheter till analys och förståelse av såväl lärprocesser som lärsituationer. Detta 
perspektiv ger läraren det aktiva valet, att genom semiotiska resurser erbjuda 
eleverna varierande villkor för meningsskapande. Begreppet design kan ses som ett 
redskap, som hjälper oss fokusera på aspekter av undervisning och lärande, som inte 
regleras av styrdokumenten, menar Kress och Sidiropoulou. 
 
Kress och Sidiropoulou (2008) undersökning påminner en del om Jewitts (2005) 
metoder där Kress och Sidiropoulou fokuserar till stor del på förutsättningar för 
interaktion och samspel genom klassrumsdesignen. Dessa förutsättningar som 
skapas i den fysiska lärandemiljön är något vi beaktar i vår analys från våra 
observationer.  
 
2.1.5  Tradition och institution  
I en historisk analys framkommer det enligt Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) att 
synen på barn och elever i skola och förskola påverkas av den nuvarande tidens 
sociala och kulturella förhållanden samt den kunskap om människan som idag är 
aktuell. En konsekvens är därför att synen på barnet i en viss tid påverkas av de val 
som görs under organiseringen av de institutioner som barnen ska vistas i. 
Författarna har dragit slutsatsen att i förskola och skola framträder två skilda sociala 
konstruktioner av barnet, barnet som natur och barnet som en återskapare av kultur 
och kunskap. Detta kan enligt Dahlberg & Lenz Taguchi vara ett resultat av de 
maktförhållanden mellan och inom de områden som förskolan och skolan 
representerar. Författarnas skriver att förskolan genomsyras av Rousseaus 
romantiska idé om barndomen som den oskuldsfulla perioden i människans liv ”den 
gyllene åldern”, är en viktig grund för förskolans pedagogiska praktik. I förskolan 
utgår man ifrån barnens lust i nuet, vilket är en motsats till skolan, där 
utgångspunkten ligger i en framtidsinriktning, enligt författarna. 

2.2 Ett postmodernt perspektiv 

I den här uppsatsen använder vi oss av analysbegrepp hämtade från ett postmodernt 
perspektiv, vilket också synliggörs genom våra frågeställningar.  
 
Enligt Nordin- Hultman (2005) handlar en postmodern kunskapssyn om vad som i 
olika tider och platser förstås och därmed skapas som naturligt, normalt och 
avvikande. Författaren menar även att det inte finns några tydliga kriterier för hur 
exempelvis en sexåring egentligen är utan att barnen konstrueras socialt. Genom att 
använda begrepp och kategorier kan vi få hjälp att prata om sexåringars kännetecken. 
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På detta sätt anser Nordin-Hultman att det postmoderna perspektivet är 
konstruktionistiskt.  
 
”Ett vidgat språk eller textbegrepp” är något Nordin- Hultman (2005) påpekar både 
innebär handlingar och handlingsmönster och att detta betyder att inredning av 
förskolerum och klassrum får uttryck i handling och praktik. Det kan ses som 
iscensatta teorier om barns behov lärande och utveckling när det handlar 
utformningen av den pedagogiska miljön, dagsprogrammet och aktiviteterna barnen 
får göra under dagen i förskolan, menar Nordin- Hultman. Hon påstår även att det är 
miljön som förmedlar vad som förväntas av barnen att klara av och aktivera sig med.  
 

Sättet att inreda och utrusta förskolerum eller klassrum, att planera dagsprogrammet och att ge 
uppgifter till barnen kan ses som iscensatta teorier om barns behov, lärande och utveckling. 
Pedagogiska miljöer och inslag bär upp föreställningar om vad barnen skall klara av, vad som är 
normalt och avvikande i olika åldrar. (Nordin- Hultman, 2005, s. 41).  

 

Det är ifrån detta postmoderna perspektiv som vi hämtat centrala analysbegrepp. Vi 
använder dessa begrepp som utgångspunkter för observationer i förskolor och skolor, 
och användningen av begreppen utgör därmed en del av vårt resultat i denna studie.  

2.3 Analysbegrepp 

Material som är signalstarkt anser Nordin-Hultman (2004) bör vara centralt 
placerat i rummet för att väcka barnens uppmärksamhet och utmana deras 
handlingar. Dessa kan exempelvis vara olika typer av konstruktionsmaterial och 
skapandematerial, skriver Nordin-Hultman. Det är enligt Nordin-Hultman 
betydelsefullt att ägna eftertänksamhet åt placeringen av material. Materialets 
placering signalerar till barnen, genom sin placering, om det är tillgängligt, 
otillgängligt eller lockande beroende på om det står högt eller lågt men även om det 
står centralt eller i periferin. Beroende på om materialet av pedagogerna anses som 
rent eller smutsigt får det olika placeringar, menar Nordin-Hultman. Det material 
som anses rumsrent finns ofta tillgängligt för barnen medan det som är smutsigt ofta 
står undangömt. Begreppet variation kan ha olika betydelser. Det kan vara 
variationen av löst material, såsom pinnar och madrasser, men även olika typer av 
samma sorts material, i form av utförande. Enligt Nordin-Hultman och Björklid är 
variationen av material av stor vikt, då det inspirerar barnen till kreativitet och 
idéskapande. Variation kan även vara ”rum i rummen”, då enkla avgränsningar i ett 
rum ska skapa nya möjligheter till arbete. Det kan även framträda genom 
valmöjligheter till arbetsplats i klassrummet. Den fysiska miljöns utformning ger en 
uppfattning och sprider budskap om en välkomnande omgivning eller inte. Björklid 
(2005) menar att för yngre barn kan den fysiska miljöns betydelse skapa en sinnlig 
eller kroppslig insikt medan äldre barn tolkar rum och byggnader på ett mer 
symboliskt sätt.  
 
2.4 Sammanfattning  

Det finns en del forskning kring området den fysiska lärandemiljön och forskarna ser 
då begreppet fysisk eller pedagogisk lärandemiljö ur olika perspektiv. Exempelvis 
menar Nordin- Hultman (2004) att den pedagogiska miljön påverkar barnen i deras 
identitetskapande och hon såg skillnader i hur engelska respektive svenska förskolor 
och skolor utformar den fysiska miljön. Nordin-Hultman använder sig av 
analysbegrepp som även vi använder i vår resultat - analysdel.  
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Jewitt (2005) är en annan forskare och hon framhåller klassrumsdesignen vilket 
benämns som en multimodal metod. I sin artikel diskuterar Jewitt den synliga och 
rumliga designen av ett klassrum som grundar sig i skolans och regerings diskurs. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) framhäver vikten av att barnen får vara 
delaktiga i den pedagogiska miljöns utformning. Det är sedan denna pedagogiska 
miljö som ska vara en inspirationskälla till barnens lek, utveckling och lärande. Enligt 
Almqvists inventering (1994, refererad i Nordin-Hultman, 2004) fanns att leksaker 
och leksaksmaterial inte speglar det nutida leksaksutbudet, utan är förtryckt i ett 
traditionsburet mönster med rötter i Fröbel-pedagogiken. Materialet som eleverna 
erbjuds är inte tillräckligt utmanande och saknar förmågan att väcka lust och tankar 
till lek och aktivitet, påstår Nordin-Hultman (2004). Författaren visar i sin studie på 
vikten av materialets placering och tillgänglighet i förskolan och skolan. Detta är 
något Nordin-Hultman (2006) belyser i sin artikel Det pedagogiska rummet speglar 
vår syn på barn, där hon menar att rummets organisation speglar hur pedagogerna 
ser på barnen och dess kompetens. Björklid (2005) anser att det bör finns tydlighet 
och variation i det pedagogiska rummet, vilket ska kunna upplevas och utforskas med 
alla sinnen. Rummet ska likaså inspirera till praktisk verksamhet och handling. 
Därmed konstateras att miljön sänder förväntningar om vad som väntas ske.   
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3. Metod 
I följande stycke redogör vi för datainsamlingsmetod, urval, genomförande, 
databearbetning och analysmetod samt etiska ställningstaganden.   

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av observationer i vårt examensarbete. Inspirationen fann vi 
från Nordin-Hultmans (2004) avhandling Pedagogiska miljöer och barns 
subjektskapande och de analysbegrepp som hon använt sig av i sin forskning. Dessa 
begrepp har hjälpt oss att skärpa blicken på det vi observerat och på så sätt har vi 
använt en kvalitativ datainsamlingsmetod.  Enligt Rostvall & Selander (2008)  
handlar en deduktiv analys om att ta sin utgångspunkt i begrepp från tidigare 
forskning. Kvaliteterna ligger i kategoriseringsbegreppen som formuleras innan 
observationerna menar författarna. I våra observationer har vi med andra ord på 
förhand haft med oss centrala begrepp när vi gjort våra observationer av lokaler och 
rumsindelningar. Vi har även använt ett öppet observationsschema (bilaga B) där vi 
systematiskt har observerat de fysiska lärandemiljöerna i förskolorna och skolorna 
och dess organisation av möblering och placering av material. Fördelen med att 
observera själva klassrumsmiljön var att vår närvaro som observatörer inte 
påverkade resultatet, vilket Denscombe (2009) anser att vanligtvis öppna 
observationer gör. Vi har valt denna metod för att fokusera på den fysiska miljöns 
utformning och har därför observerat tomma lokaler, eftersom vårt syfte och 
forskningsfrågorna grundar sig i att analysera miljöns uppbyggnad.  
 
Denna metods svagheter kan vara det som Björndal (2005) benämner; 

 Olika människor ser inte en situation på samma sätt. 

 Tidigare erfarenheter är betydande för vår uppfattning 

 Människor ser det man vill se och känslor kan färga det man ser 
 
Vi har försökt beakta dessa svagheter i vår metod genom att använda olika 
observationsmetoder, såsom skisser, ritningar, anteckningar och fotografier. Vi har 
även genomfört observationerna tillsammans, då två par ögon ser mer än ett. 
 
3.2 Urval 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi valt att observera fyra skolmiljöer varav 
två förskolor och två skolor i Mellansverige. Vi har valt att utgå från ett 
bekvämlighetsurval, då vi bestämt oss för att genomföra tre av observationerna på 
våra respektive partnerskolor, som båda är kommunala. Bekvämlighetsurvalet 
benämns enligt Denscombe (2009) som att forskarna valt sina respondenter utifrån 
tillfälle. Den sista observationen genomfördes i en närliggande kommun med en 
Reggio Emilia pedagogisk inspiration i sin verksamhet. Denna typ av pedagogisk 
inriktning är ej av betydelse i denna undersökning utan vi vill se hur olika förskolor 
och skolor bygger upp sina miljöer samt få ett material som kan jämföras i senare 
analys och diskussionsdel. Vi valde därmed att jämföra dessa olika skolmiljöer för att 
tydligt kunna framställa skillnader och likheter. De lärandemiljöer som vi har 
observerat var lokalerna och klassrummens innemiljöer, med undantag för kapprum. 
Våra observationer vi gjorde framskrevs som anonyma både gällande skolornas namn 
och personal på förskolorna och skolorna. Namnen vi valt på förskolorna var Rosen 
och Solrosen. Skolorna benämnde vi som Hundkexet och Humlen. 
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3.3 Genomförande 

Vår process inleddes med att vi valde ut våra analysbegrepp som utgångspunkt i våra 
observationer.  När vi utformade vår metod hämtade i inspiration från Nordin-
Hultmans (2004) avhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 
Innan vi utförde observationerna tillfrågade vi de berörda personerna om de ville 
delta i vår studie. Efter de utvalda förskolorna och skolorna tackat ja skickade vi ut ett 
missivbrev (se bilaga A), där vi redogjorde för vårt arbete samt de etiska 
ställningstagandena.  
 
Vi genomförde alla observationer gemensamt för att ta vara på det Björndal (2005) 
beskriver om att två par ögon ser mer än ett. Observationerna genomfördes efter att 
barnen lämnat förskolan för att undvika att vårt fokus gled ifrån vårt syfte och 
forskningsfrågor. Vi gick systematiskt från rum till rum i förskolornas lokaler där vi 
båda förde anteckningar och skissade med våra analysbegrepp som stöd. Till vår 
hjälp hade vi även ett observationsschema (se bilaga B) som vi formulerat tidigare för 
att hålla oss i våra tänkta ramar. För att säkerställa att vi fått med alla delar från 
observationsschemat och analysbegreppen, valde vi även att fotografera den 
pedagogiska miljön. Detta för att vi senare ska ha möjlighet att kunna gå tillbaks och 
studera bilderna vid eventuella luckor eller funderingar.  
 
På samma sätt genomfördes våra observationer i skolan, där vi klassrum för klassrum 
studerade den fysiska lärandemiljön utifrån observationsscheman och analysbegrepp 
med hjälp av anteckningar, skisser och fotografier.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 
När vi genomfört observationerna påbörjades bearbetningen av data, genom att med 
olika markeringspennor markera våra analysbegrepp, för att få en struktur och då 
lättare kunna se skillnader och likheter från observationerna. Till följd av att vi 
använt olika redskap såsom fotografier, skisser och observationsschema (bilaga B), 
när vi observerat lärandemiljöerna, fick vi goda förutsättningar till 
sammanställningen av vår datainsamling. Därefter skrev vi ner vårt resultat som en 
beskrivning, där datainsamlingen låg till grund för att vi skulle kunna skriva ner 
observationerna så objektivt som möjligt. Analysen genomfördes genom att applicera 
analysbegreppen, signalstarkt, högt och lågt, centralt eller i periferin, rent och 
smutsigt samt variation, på de olika områdena inom vårt datainsamlingsmaterial. Vi 
har använt oss av en deduktiv analysmetod, vilken enligt Rostvall & Selander (2008) 
bygger på att ha sin utgångspunkt i begrepp från tidigare forskning. Vi skapade 
rubriker och underrubriker utifrån våra forskningsfrågor och analysbegrepp som lade 
grunden för den struktur vi sedan kom att tillämpa i vårt resultat- och analysavsnitt i 
rapporten.  
 
Här nedan redogör vi för var vi besvarar våra forskningsfrågor. 

1. Hur organiseras den fysiska lärandemiljön i två förskoleavdelningar och två 
klassrum? (Beskrivningen görs för varje enskild lärmiljö i resultatavsnittet.)  

2. Vilket material står centralt och i periferin i klassrummet och på 
förskoleavdelningen? Var finns smutsigt respektive rent material? (Analysen 
görs för varje enskild lärmiljö i resultatanalysen.) 

3. Vilka möjligheter eller brist på möjligheter – utgör det pedagogiska materialet 
för aktiviteter och relationer? (Tolkning görs av de båda förskolorna och 
skolorna gemensamt i resultatanalysen.) 
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4. Vilka skillnader och likheter finns det i utformningen av skola och skola, samt 
hur kan dessa skillnader kan förstås? (Tolkning görs av de båda förskolorna 
och skolorna gemensamt i avsnittet tolkning av analys.) 

Tack vare att vi hade ett väl strukturerat material och för att vi använt våra 
analysbegrepp som fokus, har det underlättat vår bearbetning av resultat och analys.  
 
3.5 Etiska ställningstaganden 

Här nedan presenterar vi de fyra forskningsetiska ställningstaganden, vilka vi har 
arbetet efter och tagit hänsyn till i vår undersökning. 

 
Informationskravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) har respondenten rätt till att få veta vad syftet med 
studien är och att det är frivilligt att delta. Vi tog kontakt med våra handledare på 
partnerskolorna och frågade om de var intresserade av att delta i vår studie och om vi 
fick genomföra våra observationer i deras lokaler/klassrum. Vi tydliggjorde syftet för 
studien i vårt missivbrev. 

 
Samtyckeskravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) har de observerande skolorna rätt att avsluta sitt 
deltagande när som helst. Efter att de tillfrågade tackat ja till att delta, delgav vi dem 
deras rättighet att avsluta deltagandet under studiens gång. Detta informerade vi 
också om i missivbrevet. 

 
Konfidentialitetskravet 
Respondenterna ska enligt Vetenskapsrådet (2002) förbli anonyma, vilket vi 
informerade om muntligt liksom i missivbrevet. Vi benämner skolorna vid andra 
namn än deras egentliga.  

 
Nyttjandekravet 
Det material vi samlar in kommer enbart att användas i denna studie och sedan 
raderas, vilket Vetenskapsrådet (2002) betonar, vi har informerat om detta i vårt 
missivbrev och vi har under tiden för studien förvarat materialet utom kännedom för 
andra än oss själva.  
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4. Resultat 

I resultatdelen presenterar vi vårt resultat utifrån våra observationer. Under varje 
observation beskrivs kortfattat bakgrundsinformation och eftersom vi har tagit 
hänsyn till de etiska riktlinjerna har vi skapat fingerade namn på förskolorna och 
skolorna för att underlätta för oss i vår senare analys och diskussionsdel.  

4.1 Hur organiseras den fysiska lärandemiljön i två förskoleavdelningar 
och två klassrum? 

4.1.1 Observation förskola 1, Rosen.  

Avdelning med barn som är mellan 3-5 år. 
 
Förskola 1 öppnandes i mitten av 80-talet med olika renoveringsprojekt under åren. 
Förskolan består av sammanlagt 10 avdelningar, fyra för de yngre barnen 1-2 år och 
åtta för de äldre barnen mellan 3-5 år. Barnen på avdelningen är mellan tre och fem 
år och består av 19 barn. Förskolan är kommunal och på avdelningen arbetar det tre 
förskollärare.   
 
Det första rummet på avdelningen är farstun och hallen där det finns mycket av 
barnens alster uppsatt och hyllor med aktuella arbeten barnen gör. Farstun känns 
trång och golvet täcks av en stor dörrmatta. Längs ena väggen kan barnen ställa sina 
stövlar på en gammal sönderklippt dörrmatta. I farstun finns saker som underlättar 
vid in/utgång som till exempel torkskåp, borstar, diskbänk, slang. I hallen finns en 
lång låg bänk som barnen kan använda sig av när de klär på/av sig ytterkläder. Här 
finns även hyllor och lådor placerat på en ungefär 1 meters höjd. Det finnas en pall 
som barnen kan förflytta för att lättare nå sina saker på hyllan eller lådan.  I hallen 
står även en vagn där barnen kan lägga sina halvklara saker och sådant de vill ta hem. 
I en hög bokhylla ställer barnen sina skor och där har barnen fått tillgång till de lägsta 
hyllplanen och pedagogerna de översta. Finns en stor anslagstavla där föräldrarna 
kan ta del av dagen och kommande saker som händer i verksamheten.  

Därefter kommer toalettutrymmet och lukten är unken avloppslukt. I rummet finns 
det sammanlagt tre låga handfat och två stora toaletter, där det på båda toaletterna 
finns en pall som kan användas för att klättra upp på toaletten om barnen inte når. 
Rummet användas även för målarverkstad där det både finns ett bord med pallar och 
staffli som barnen kan måla vid. På fönsterbrädan ovanför bordet står en del färg och 
glitter men vanliga vattenfärger står lågt och tillgängligt för barnen. Förkläden finns 
framme och åtkomliga för barnen. Gömt på hyllor högt upp finns material som 
blöjor, handskar, handkräm, handsprit, plåster osv. 
 
Ett av rummen på avdelningen är skaparrummet som används både för skapande 
verksamhet och vid måltider. Det finns mycket dekorationer, dokumentation, 
gardiner, tavlor och teckningar på väggarna. I rummet finns två bord varav ett lägre 
som används för skapande och ett högre som används vid måltider. Stolarna är 
antingen höga eller låga och kan inte regleras. Det finns en hylla med böcker där en 
del av böckerna står framme medan andra ligger huller om buller i en hög. Längs en 
vägg finns en skaparbänk med mycket löst material i form av kottar, stenar, kapsyler, 
trådrullar och tyg. Lim och färg står inte framme utan undangömt i ett skåp. I 
garderoberna i rummet är det mycket förrådssaker som till exempel färg, färgat 
papper, lim, piprensare och pärlor. Det saknas struktur på var de olika föremålen ska 
stå. I ett av skåpen finns även madrasser och filtar. I mitten av rummet är borden och 
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det är mycket möbler längs väggarna. I ett av hörnen står både en soffa och fåtölj. 
Ovanför soffan på en dammig hylla finns en CD-spelare med skivor. Detta rum 
används även som ett av två samlingsrum på avdelningen. I anslutning till detta rum 
finns ett mindre rum som benämns som byggrummet. Hela rummet täcks av en 
smutsig, hård matta och längs en vägg sitter ett tyg uppsatt för en dörr. Möblerna står 
längs väggarna i det lilla rummet och öppna ytor centralt. I fönstret hänger det Lego i 
olika former som barnen fått konstruerat1 och hänga upp som dekoration. Där finns 
det olika typer av byggmaterial som till exempel Duplo, Lego, pinnar, klossar och 
kaplastavar i trä och färg. Plastdjur finns också tillgängligt och allt står lågt ner. Det 
finns två flyttbara bord som barnen kan använda sig utav att bygga på. På ena väggen 
sitter en stor teckning med olika färger som några av barnen har målat. Högt upp i 
ena hörnet av rummet på en hylla finns pedagogernas problemlösningsboxar som 
används vid samling.   
 

Det andra rummet som används vid måltiderna och är det rum som ligger mest 
centralt på avdelningen är köket/allrum. Längs fönstret finns ett långt ritbord som är 
i barnens höjd med material som finns tillgängligt och på barnens höjd. I detta rum 
är papper, limstift och sax åtkomligt på ett annat sätt än i skaparrummet. På en del 
ställen finns även kort på det som förväntas ligga på den platsen till exempel en bild 
på saxar på lådan där saxar ska ligga. Ritbordet är ut mot ena gården på förskolan. I 
detta rum är det mer blommor än på andra ställen, både riktiga och plast. Det ligger 
även löv som dekorationer. Barnens alster syns på väggarna. Till det höga matbordet 
finns både låga och höga stolor för att anpassa barnen mer. Skänken är pedagogernas 
ställe där schemat för barnens tider och andra viktiga saker finns. I hyllan står 
barnens pärmar, men det finns inte mycket dokumentation och papper i dem. Högt 
upp i hyllan står tuschpennor, tejp, hålslagare, häftapparat. Ett fåtal pussel och spel 
är placerade i en hylla bredvid barnens pärmar och många pussel och spel saknar 
delar. På detta hyllplan finns det även en låda med trolldeg och material till detta till 
exempel knivar, kavlar och formar. På golvet under diskbänken finns en låda som 
barnen kan förflytta när de ska skölja tallrikarna efter maten. I ena hörnet i rummet 
finns även en dator.  
 
Intill köket/allrummet finns det största rummet på avdelningen, lekrummet. Om 
man jämför med de andra rummen är detta det rum som innehåller flest leksaker och 
ett rum som kan erbjuda flera olika aktiviteter. Återkommande i varje rum är att det 
på många ställen finns bilder uppsatta där sakerna ska vara, även i detta rum. 
Barnens dokumentation är synlig och det mesta av materialet är på barnhöjd. I 
hemhörnan är möblerna låga och där finns olika typer av köksmaterial. I lekrummet 
finns nästan inga textilier och blommor. Det lösa materialet som finns består av Lego, 
plus-plus, bilar, dockor och utklädningskläder, skor och djurmasker. Högt på en hylla 
står egengjorda musikinstrument. I ett av hörnen i rummet står en overheadapparat 
och högst upp i bokhyllan finns massagematerial som inte verkas få användas av 
barnen. Det är ljust både på väggar, golv och tak likt resten av avdelningen. I 
lekrummet finns en whiteboardtavla där det är lappar med yogaalfabetet uppsatta. På 
andra väggar finns både siffrorna 0-10 och bokstäverna uppsatta där det mesta på 
väggarna är sådant som barnen själva gjort. På golvet är det tejpat en bilbana och i 
detta rum finns det tredje matbordet. Lekrummet används även vid samling för en 
del av barngruppen.  

                                                 
1 Det framkommer att det är barnen som byggt dekorationen, då det sitter dokumentation om detta projekt 
bredvid fönstret.  
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4.1.2 Observation förskola 2, Solrosen. 

Avdelning med barn som är 5 år. 
 
Förskola 2 öppnandes för nio år sedan och barnen på avdelningen är fem år. 
Förskolan är kommunal och tillhör inte samma kommun som den förskola 1. 
Förskolan består av tre avdelningar, 1-2 år, 3-4 år och den observerade 5- års 
avdelningen. På avdelningen går det 14 barn och det arbetar en förskollärare och en 
vikarierande barnskötare, där de utgör en 1,75% tjänst (25% går till kökssysslor).  
 
Förskolan ligger i anslutning till ett gruppboende och har lokalerna på 
bottenvåningen. Avdelningen där vi observerat har gemensamt trapphus med 
gruppboendet där barnen i korridoren har egna skåp. När man kliver in på 
avdelningen kommer först en hall där det är mycket praktiska saker, till exempel 
torkskåp, anslagstavla med alla barns skåpnycklar och informationstavla till 
föräldrar. På en skänk i hallen står en fotoram med bilder från den senaste veckan på 
förskolan. Väggarna täcks av olika dekorativa saker som bilder, teckningar och andra 
skapande föremål. I anslutning till hallen ligger en ateljé som förskolans alla tre 
avdelningar har tillgång till men som ligger i den observerade avdelningen 
utrymmen. I ateljén finns två stora fönster ut i olika delar av förskolan och flyttbara 
stafflier. Allt material är synligt trots att allt inte står på barnens höjd. Det finns två 
låga bord med stolar och det lilla rummet är utnyttjat till fullo. Ordning och reda i 
skåpen där var sak antingen markeras med text eller bild. Det finns i detta rum 
tillgång till olika typer av material som till exempel lera, gips och målningar, pyssel.  
 
Nästa rum på avdelningen benämns som snickarrummet och där är snickarbänken 
bland det första som syns. Intill bänken finns mycket löst material i form av brädor, 
små träbitar, spik, skruv och verktyg tillgängligt. Ovanför snickarbänken sitter en 
hylla med flertalet kartonger med olika titlar2 till exempel frisör, kock och 
dinosaurier. Det material som står i barnens höjd är tillgängligt för att kunna 
användas. Nästkommande rum på avdelningen är toaletten som är ett stort utrymme 
där det finns både ett lågt och ett högt handfat. På toaletterna finns det både en hög 
och låg toalettstol och ytterligare två handfat. Utanför toaletterna sitter det lappar 
som redogör hygienrutiner och en avbokningslista över barnens toalettbesök under 
dagen. Rummet har kala väggar och det finns inget material eller likande som barnen 
kan använda under tiden de befinner sig i detta rum. På ena väggen sitter en stor 
spegel och längs en annan vägg finns diskbänk och hyllor med handskar, handsprit, 
vattenleksaker och en stor balja.  
 
Det största rummet på avdelningen är allrummet som är ett gammalt skyddsrum. 
Rummet är rektangulärt med fönster högt upp vid taket. Avdelningen har delat in 
detta rum i mindre små rum och på så sätt skapat rum i rummen. Det första som 
stöts på är ett bord där barnen under måltiderna får ta sin egen buffé. Under detta 
bord i barnens höjd finns olika sorteringslådor till exempel kartong, plast, kompost 
och hushållsavfall. Centralt i rummet står tre bord varav två används av barnen vid 
måltiderna och ett av pedagogerna. Genom att använda hyllor och tyger har de 
avskärmat rummet i olika delar och i ett hörn har pedagogerna en egen liten vrå med 
exempelvis bärbar dator och inspirationspärmar. Bakom bokhyllan som har tyg på 
baksidan finns en hörna för legobyggande där legoplattorna både finns löst och 
                                                 
2 Under observationerna fick vi förklarat för oss att dessa lådor innehöll olika teman med material som 
pedagogerna kunde byta från den befintliga miljön på avdelningen beroende på vad barngruppen intresserar sig 
för. 
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uppsatta på väggarna. På sidan av bokhyllan står en hurts där barnens schema ligger 
och under den finns tallrikar, glas och bestick undangömt bakom ett tyg. Avdelningen 
har ingen egen köksdel utan använder en annan avdelnings3. Vid ena väggen står en 
hylla med pennor och papper, pennorna är sorterade efter färg där det även står på 
varje bruk vilken färg det är. I bokhyllan i närheten av borden finns olika spel, olika 
pärlor och pysselböcker. Allt tillgängligt material får användas och står på barnens 
nivå.  
 
Från allrummet är nästa rum myshörnan och scenen där det finns flera krypin och 
möjligheter till olika lekar. Det finns en stor hörnsoffa med kuddar och filtar men 
även tillgång till böcker att läsa. Nedanför soffan finns en stor röd matta som används 
vid samlingen och längs ena väggen en uppbyggd scen. På scenen finns en CD-spelare 
och ovanför hänger en discokula i taket. Ovanför scenen finns två fönster där det 
hänger föremål barnen pysslat ihop. Det är två trappor på var sida upp till scenen så 
under scenen finns små utrymmen att vara på. I ett hörn av rummet finns en 
datorvrå. På väggarna i detta stora rum finns mycket av barnens alster men även på 
stållinor som hänger i taket mellan rummets väggar.  Bokhyllorna är med hjälp av 
olika tyger inklädda och fungerar som avskärmningar mellan de olika delarna i det 
stora rummet. I bokhyllan mot scenen finns olika skivor, mikrofoner och böcker.  
 
I anslutning till myshörnan finns två små vrår till, hemhörnan och bilrummet. I 
hemhörnan är det inbyggt som ett hus med trätak och träväggar där allt material är 
barnanpassat. Det finns säng, stol, spis, byrå, spegel och utklädningskläder 
tillgängligt. Ner från taket i hemhörnan hänger olika typer av material som känns 
olika till exempel mjukt tyg och stela snören. Det sitter bilder på vad sakerna ska vara 
exempelvis kökssaker i ena lådan och skor i andra. I taket hänger en räkneramsa med 
bilder. Alldeles intill hemhörnan ligger bilrummet som har en stor egengjord bilbana 
i nästan hela rummet. Bilbanan är gjord av kartong, färg och olika material och det 
finns olika typer av fordon att kunna köra. På väggarna finns bilder både på planscher 
på exempelvis alfabetet, bilar men även barnens egna alster. Ena väggen är gjord av 
bokhyllan från myshörnan och scenen så genom att krypa under tyget/draperiet 
kommer barnen under scenen.  

4.1.3 Observation klassrum 1, Hundkexet. 

Årskurs 4 
 
Skola 1 håller till i en byggnad från tidigt 1900-tal men är moderniserad och 
renoverad sedan drygt 10 år tillbaka. Denna skola innehar förskoleklasselever till och 
med årskurs 5. I denna klass går 15 elever och skolan är kommunal. 
 
Traditionellt klassrum med vägghängda hyllor, två stycken whiteboardtavlor på olika 
väggar och lådhurtsar utefter väggarna. Det finns en köksdel längs den ena kortsidan, 
som är den sidan man kommer in ifrån. Köket används som förvaring av papper, 
böcker, NO-material samt spel. Möbleringen i klassrummet är format som en hästsko 
med raka kanter. I hörnen där bordsraderna möta finns en bänk med lock i varje 
hörn, då det passar bättre för de två eleverna, alla andra har låga bord. De två som 
har bänkar har allt sitt material i bänken och de andra eleverna har två lådor var i 
lådhurtsarna som står efter väggen. Efter väggen med lådhurtsarna finns också 

                                                 
3 Hela förskolan arbetar avdelningsövergripande och har ett tätt samarbete fick vi information om under 
observationstillfället.  
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klassens stationära dator placerad, den står inklämd mellan hyllor och hurtsar och 
står nära dörren och passagen ut ur klassrummet. Materialet som finns i hyllorna är 
mestadels böcker. De som inte använts på ett tag har stått och dammat till sig. De 
böcker som eleverna läser just nu ligger omkullvälta på hyllplanen. 
 
Golven är kala, liksom väggarna med undantag för en Majas årstidskalender och 
alfabetet. Det finns ingen avskild del i klassrummet, utan allt arbete sker på samma 
platser. I detta klassrum finns ett enormt ljusinsläpp, genom de två meter höga 
fönster som täcker en av långsidorna. Klassrummets form är relativt kvadratiskt. Det 
är högt i tak med god ljudabsorbering. Väggarna är målade i en ljusgrå ton och alla 
möbler är trärena. 

4.1.4 Observation klassrum 2, Humlen.  

Årskurs 4 
 
Skola 2 håller till i en byggnad från tidigt 1900-tal men är moderniserad och 
renoverad sedan drygt 10 år tillbaka. Denna skola innehar förskoleklasselever till och 
med årskurs 5. I denna klass går 16 elever och skolan är kommunal. Skola 1 och 2 är 
samma skola. 
 
Klassrummet är stort och rektangulärt med fönster längs en hel långsida. Fönstren 
börjar ca 180 cm från golvet, vilket gör att man endast ser ett stort träd och himlen. 
Stort insläpp av dagsljus. I detta klassrum finns tre dörrar, en på varje vägg förutom 
fönsterväggen. På den ena kortsidan finns ett fullt utrustat kök. I skåpen förvaras 
papper, laborativt material, böcker och anteckningsblock. Skåpsdörrarna är i trä så 
man ser inte vad som finns i skåpen. Det finns gott om överskåp och dessa används 
till förvaring av material. Det som eleverna behöver hämta själva är placerat i de 
nedre skåpen. På väggarna finns hyllor med böcker och pärmar och utifrån väggarna 
står elevernas lådhurtsar så att man kommer åt lådorna ifrån båda hållen. På den 
långsidan motsvarande fönstren hänger Smartboardtavlan mitt för elevernas 
arbetsbord. På sidorna om tavlan är det kalt på väggarna för att inte stjäla 
uppmärksamhet. På kortsidan motsvarande köksdelen är det avskärmat med 
skärmväggar som är ca 180 cm höga. Där skapas ett rum i rummet. Där bakom finns 
en rymlig soffa med en stor matta framför. På väggarna finns planscher med flaggor 
och flora. Längs med väggen står ett bord med klassens stationära dator, det är 
generöst om utrymme och avskärmat för den som sitter vid datorn. Till höger om 
datorbordet finns en enskild bänk med skärmväggar på båda sidor. Denna bänk finns 
tillgänglig för alla eleverna att sitta vid.  
 
På elevernas hurtsar finns en duk med en blomma på, samt att det är gröna växter i 
några av fönstren. Under de högt belägna fönstren, pryder elevernas egna alster 
väggen. Elevernas dagliga material har de i egna lådor i någon av hurtsarna. 
Laborativt material med mera finns mestadels lågt placerat i köksskåpen. På de 
vägghängda hyllorna finns exempelvis historieböcker på de nedre hyllorna och 
lärarens material på de övre.  
 
Möbleringen är i form av en hästsko med raka linjer. Alla eleverna ser tavlan och har 
kontakt med läraren. Det finns gott om plats samt att det finns några platser tomma 
runt om i hästskon för att de ska inte ska behöva trängas vid sitt bord. Eleverna kan 
även välja att sätta sig vid datorbordet där det bredvid datorn finn en arbetsplats 
samt den avskärmade platsen bredvid. I klassrummet står böckerna i rader, dukarna 
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ligger mitt på hurtsarna, det finns blommor, en soffa, en färgglad matta och 
dekorationer på väggarna. 
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5.  Resultatanalys och diskussion 

 Här nedan följer vår metoddiskussion, analys och diskussion kring resultatet. 
Avslutningsvis redogör vi för våra slutsatser, nya forskningsfrågor och pedagogisk 
relevans.  

5.1 Resultatanalys 

Under denna rubrik kommer vi presentera vår analys utifrån analysbegreppen: 
signalstarkt material, placering av material- högt eller lågt, centralt eller i periferi, 
rent eller smutsigt material samt variation av material. Vår analys bygger på 
observationerna vi gjort på två förskoleavdelningar och i två klassrum.  
 

5.1.1  Vilket material står centralt och i periferin i klassrummet och på 
förskoleavdelningen? Var finns smutsigt respektive rent material? 

 

Förskola 1, Rosen. 
Under våra observationer såg vi ett begränsat utbud av det signalstarka materialet 
på denna avdelning. Det blickarna dras till under observationen är sådant material 
som exempelvis barnen utformat och som kan vara uppsatta på väggarna eller som 
dekoration i fönstren. Generellt på avdelningen är möblerna träfärgade med inslag av 
blå färg på exempelvis gardiner, dukar på borden, soffor, fåtöljer och hyllan i 
skaparrummet. I lekrummet är det signalstarka materialet i form av 
utklädningskläderna som hänger längs ena väggen direkt man kliver in i rummet. 
 
Vi kan tydligt se vad som anses vara tillgängligt material för barnen att använda i 
verksamheten där sådant material är placerat lågt ner i hyllor och bänkar. Det 
material som står högt upp är sådant material som pedagogerna använder vid 
exempelvis samlingar eller förrådsliknande material. I allrummet/köket finns en hög 
bokhylla där barnens dokumentationspärmar och mappar finns tillgängliga. Där står 
en del pärmar väldigt högt upp och inte alls tillgängligt för barnen att titta i. Beror det 
på att pedagogerna inte vill att barnen ska ha möjlighet att titta i sina egna pärmar 
eller är det inget de reflekterat över? Matborden på avdelningen är höga där stolarna 
är sådant som kan regleras mer efter barnens längd. Vid de bord som är tänkta för 
aktiviteter är de borden lägre som exempelvis ritbordet i allrummet/köket, det låga 
skaparbordet i skaparrummet och det låga bordet inne vid toaletterna. Även 
möblerna i hemhörnan är anpassade efter barnens höjd. I hallen är både hyllor och 
lådor på barnens höjd och det finns även en flyttbar pall som barnen kan använda för 
att lättare nå sina saker. Den flyttbara pallen är dock väldigt tung och klumpig. Det 
finns en hylla med skor i där barnen har sin bestämda plats för sina skor. Vår 
tolkning är att pedagogerna tänkt över placeringen av barnens plats där exempelvis 
de längre barnen har sin plats högre upp medan de kortare barnen har sin plats 
längre ner. Dokumentationen på avdelningen är väldigt ofta på barnens nivå och 
finns på flera ställen. På så sätt kan föräldrar, barn och personal kan ta del av 
arbetena som sker i verksamheten och lärprocesserna i barngruppen. Centralt  i stort 
sett alla rum på avdelningen står det bord, med undantag för lekrummet där det är en 
större öppen yta i mitten av rummet. Detta antyder att det är i lekrummet som 
barnen förväntas leka fritt medan de andra rummen ger en känsla av stillasittande 
arbete vid borden. Det är även i byggrummet en öppen yta centralt  i rummet och det 
finns där plats att konstruera med det tillgängliga materialet. I framförallt 
skaparrummet står det mycket skapande material i periferin. Undangömt i 
garderoberna finns smutsigt material i form av färger, lim, limpistoler och lera. I 
dessa utrymmen finns även olika typer av papper i skilda färger och andra skapande 
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materiella ting i form av exempelvis piprensare, flörtkulor, tyger, stoppning, trådar, 
mallar, nålar och kartonger. Detta material är inte tillgängligt för barnen utan står i 
periferin och högt upp. Vi kan förstå att allt material inte kan vara framme i 
ekonomisynpunkt och att platsen inte finns. När vi tittade in i skåpen upplevde vi en 
enda stor röra men även få möjligheter för barnen att bli inspirerade av det material 
som finns på avdelningen och som de eventuellt inte ens känner till. Det finns i en av 
garderoberna madrasser och filtar, där vi får intrycket av att dessa inte används i 
barnens lekar. I köksinredningen i samma rum står olika typer av pärlor, 
dekorationsmaterial och gipsfigurer, där det även här är rörigt och svårt att hitta. 
Utifrån detta drar vi slutsatsen att i detta skaparrum måste barnen allt för ofta be en 
pedagog om hjälp för att sätta igång med en aktivitet. På flera ställen på avdelningen 
finns det i periferin undangömt material som pedagogerna använder vid exempelvis 
samlingar och dessa saker kan ligga antingen högt upp eller inlåsta i skåp. Som 
tidigare nämnt kan vi tydligt avgöra vilket material som är tillgängligt och tillåtet för 
barnen att använda med när som helst. Det rena respektive det smutsiga materialet 
är placerat där pedagogerna anses att dessa aktiviteter bör genomföras. Barnen som 
vill använda vattenfärger får exempelvis sitta inne vid toaletterna, vilket kan antas 
vara hindrande för barnens lärande. Att förlägga skapandet till toalettutrymmet ger 
signaler om att skapandet ska kontrolleras av vatten och bekvämligheten att ”sopa 
undan” det smutsiga materialet. Vi ser även att det smutsiga materialet är sådant 
som står i periferin och inte tillgängligt på samma sätt som det rena materialet.   
 
Förskolan Rosen har stort utbud av varierat material, exempelvis finns det olika 
typer av byggmaterial som lego, duplo, plus-plus, kaplastavar och naturmaterial. Vi 
kan även se att det finns olika typer av skapandeverksamheter tillgängligt på 
avdelningen med bland annat en skaparbänk med varierat material. Dessa olika 
typer av material inom samma genre anser vi ger barnen en stor variation  att välja 
det material som passar bäst för deras tänkta aktivitet. Vi kan även se variation i 
form av de olika typer av rum som finns på avdelningen, där det finns byggrum, 
skaparrum, lekrum och allrum/kök. Jämfört med andra avdelningar på samma 
förskola är denna avdelning en av de största. Det finns flera rum och vi kan tydligt se 
vad som förväntas göras i varje rum. Det känns även som avdelningen är under 
ombyggnad då vi exempelvis kan se bilder på vad sakerna på avdelningen ska vara, i 
vissa av rummen medan i andra finns inte den tydligheten. Vi kan genom vår 
observation se att det finns mycket material i alla rummen där det känns som 
materialet passar barnens ålder. Barnens dokumentation samt dekoration ger ett 
trevligt intryck när vi går runt på avdelningen och ger en känsla av att barngruppen 
har roligt när de vistas i förskolan.  
 
Förskola 2, Solrosen. 
Förskolan Solrosen är Reggio Emilia inspirerad förskola och det är något vi under 
observationen kan se på flera håll. Till ytan är avdelningen relativt liten men vår 
tolkning är att pedagogerna löst det på ett bra sätt genom att försöka skapa rum i 
rummen på olika vis, exempelvis genom skärmväggar och bokhyllor med tyger. Det 
signalstarka materialet  på avdelningen är främst i form av tygerna på baksidorna av 
bokhyllorna som avgränsar det stora rummet, men även soffan har en stark färg för 
ögonen. Det finns olika typer av färger på avdelningen som består av möbler, textiler 
och mattor. Avdelningen ger ett trevligt intryck där det finns en blandning mellan de 
traditionella trämöblerna och färginslag. I taket genom rummet hänger stållinor med 
dokumentation och exempelvis bokstäver. Det känns som utformningen av miljön 
inte endast sträcker sig i sådant längs väggarna och på golvet utan här har 
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avdelningen tagit det till en nivå att ha material i taket. Det fungerar bra då det är 
högt i tak och skapar därmed inte den kala känslan. Även i hemhörnan hänger det ner 
material från taket och där i form av skilda material som känns olika att ta och känna 
på.  
 
Placeringen av materialet på avdelningen framstår som strukturerat och likt 
observationen i förskolan Rosen känns det tydligt vilket material som är tillgängligt 
för barnen. På avdelningen Solrosen står i stort sätt allt material framme och allt som 
är tillgängligt får användas av barnen. I tillexempel ateljén är materialet som är 
placerad i skåpen ändå tillgängliga då skåpluckor är borttagna. Barnen ser därmed 
tydligt vad som finns. Det mesta av materialet är placerat på barnens nivå och det 
som inte får plats förvaras i öppna skåp. Samma sak inne i snickarrummet där alla 
verktyg och tillbehör är centrala delar och tillgängligt för barnen att använda. Det är 
svårt att upptäcka material som är i periferin och undangömt utan sådant material 
har pedagogerna vid sin hörna i det stora rummet, uppställt i bokhyllor och lådor. 
Varje rum sprider inspiration till vad som kan bedrivas där och centralt i dessa ytor 
är sådant som barnen kan göra. Exempelvis är bilbanan centralt i bilrummet, scenen 
och soffan är i centrum vid uppträdarrummet, bord, skapandematerial och stafflier 
centralt i ateljén medan centralt i allrummet är bord och stolor. Nästan inget 
material står högt upp där barnen inte kan nå det utan i stort sätt överallt är 
materialet på barnens nivå. I ateljén kan inte allt stå längs väggarna i barnens höjd 
men där har pedagogerna istället öppnat upp luckorna och på så vis skapat 
tillgänglighet. Alla möbler är anpassade efter barnen, vilket ger signaler om att detta 
är barnens arbetsplats. Exempelvis sitter barnen vid egna bord vid alla måltider 
medan pedagogerna sitter vid ett eget med möbler i deras egen höjd. I bokhyllorna på 
avdelningen är hyllplanen lågt placerade och de saker som står högt upp är sådant 
material som pedagogerna kan använda vid samlingar och dylikt. Vi får ändå känslan 
att barnen har möjlighet att få arbeta med detta även då det inte är samling då det för 
dagen står en låda med material på ena bordet. Avdelningen har återkommande 
bilder på var varje sak ska vara och detta ger ett tydligt intryck med var sak på sin 
plats.  
 
Eftersom denna avdelning har valt att använda ena rummet som ateljé är det där det 
smutsiga materialet finns tillgängligt och används. Samma sak gäller med 
snickarrummet där det smutsiga materialet i form av sågspån och lim kan används 
för att skapa och bygga. I ateljén finns olika varianter av smutsigt material bland 
annat gips, lera och vattenfärger. Vid toaletterna finns egentligen inget material som 
kan inspirera barnen att vara där förutom när de behöver göra sina behov, men vi 
upptäckter under observationen att högt på en hylla i rummet finns en vattenbana 
med tillhörande vattenleksaker. Detta smutsiga material står till skillnad från det 
andra smutsiga materialet på avdelningen, högt upp och i periferin. Vi drar 
slutsatsen om att detta beror på att det är en aktivitet som barnen får utöva när 
pedagogerna är närvarande, till skillnad från det smutsiga materialet i ateljén och 
snickarrummet. Varför är det skillnad? Har det att göra med att barnen som sitter på 
toaletten ska få ha lugn och ro och därmed placeringen? Eller beror det på att 
pedagogerna anser att det kan bli för blött om de inte medverkar i närheten av 
aktiviteten? Det hade varit intressant att få höra men med tanke på hur avdelningen 
utformad i övrigt, antas det som att det har att göra med att toaletterna inte ska ses 
som en lekplats i första taget.  
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Det finns variation av material på avdelningen men inte samma utbud som i 
förskolan Rosen. Variationen kan vara de olika aktiviteter som barnen kan 
sysselsätta sig med exempelvis scenen, datorvrån, bilbana och legohörnan. 
Variationen kan även vara de olika skapandematerial som kan barnen kan göra men 
även de olika varianterna av språkligt och matematiskt material. Det märks att denna 
barngrupp är intresserad av siffror och bokstäver och vi tycker materialet generellt på 
avdelningen är bra anpassat efter barnens ålder.  
 
Genom analysen av lärandemiljön kan vi anta att avdelningen sprider en känsla av att 
barnen är kompetenta och klarar mycket själva. Exempelvis sitter barnen vid egna 
bord vi måltiderna, har egna skåp med nycklar och mycket av materialet är 
tillgängligt och på barnens nivå. Det känns att denna avdelning är avsedd för endast 
femåringar ur många aspekter där självständighet ses på ett tydligare sätt. Materialet 
är bra anpassat efter åldern och vi tycker det känns inspirerande att veta att 
pedagogerna och barnen tillsammans är med och utformar miljön. Temalådorna som 
finns är ett exempel som påvisar möjligheten att skapa nya lekar och tankar hos 
barnen. Trots att lokalerna egentligen inte känns optimala på vissa plan till exempel 
endast höga fönster och det stora rummet har varit ett skyddsrum, ger avdelningen 
ett trevligt intryck och enligt vår åsikt känns det som pedagogerna löst utformningen 
bra. 
 
Skola 1, Hundkexet.  
I Hundkexets klassrum finns det ett begränsat utbud av signalstarkt material. 
Väggarna och golvet har en gråblå ton och alla möblerna är träfärgade. Större delen 
av det lösa materialet förvaras i köksskåpen, längs rummets ena kortsida. 
Köksinredningen är likaså träfärgade med heltäckande luckor, vilket döljer skåpens 
innehåll. Det finns ett skåp med glasdörrar, där de förvara det laborativa materialet, 
vilket vi anser är något mer signalstarkt än det övriga materialet. Det laborativa 
materialet har antingen färgstarka kartonger och förpackningar eller förvaras i en 
färgstark plastlåda. Det som för övrigt fångar blicken i detta klassrum är böckerna 
som finns placerade på de vägghängda bokhyllorna. Så gott som alla böckerna är i 
olika storlek och färg och det finns ett 20-tal av varje, vilket får dessa delar av 
rummet att bli signalstarkt.  
 
Då eleverna har bord med egna lådor som de förvarar sitt egna material i så har de 
mycket god tillgång till det materialet som de använder mestadels. Lådhurtsarna är 
ca 1 meter höga och är därmed på en tillgänglig höjd för eleverna. Färgpennor och 
pennvässare finns placerat på de låga hurtsarna, så att de är väl tillgängliga. Däremot 
blir det ur ergonomisk synpunkt negativt för de elever som innehar de mellersta och 
framförallt de nedersta lådorna. För att komma åt sin låda måste de antingen böja sig 
ner till golvet, sitta eller ligga på golvet för att kunna leta i lådan. Då alla eleverna 
hämtar eller byter sitt material samtidigt så är det även trångt och stökigt framför 
lådorna. Material som de använder mer sällan, såsom spel, löst papper, laborativt 
material och vattenfärger finns placerat högt upp i skåpen i köksdelen. Centralt 
placerat i klassrummet finner vi elevernas arbetsplatser, som tar upp en stor del av 
golvytan. Borden utgör formen av en hästsko, vilket gör att läraren kan välja att ställa 
sig i fokus eller kliva ut fokus. Denna möblering underlättar även kommunikationen 
med eleverna. I periferin ser man då whiteboardtavlan samt bokhyllorna. Det 
material som anses smutsigt, såsom vattenfärger, penslar och svampar är placerat i 
de höga skåpen med täckta dörrar. Förmodligen är det placerat där av utrymmesskäl 
men även för att de ser kladdiga och smutsiga ut, medan det rena materialet som 
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färgkritor, tuschpennor, linjaler och böcker är synligt placerat, men fortfarande i 
periferin.  
 
Det finns ingen variation av material, då de använder det material klassrummet 
innehar till alla aktiviteter. En del böcker kan bytas ut i bokhyllorna efter att de är 
klara med det specifika arbetsområdet eller för att byta de skönlitterära titlarna. Det 
som även kan variera i material är om de arbetar tematiskt med exempelvis en 
vikingaby eller liknande, då finns det för stunden material som används till just detta. 
eftersom att det är ont om plats förvaras då denna vikingaby, som är under 
uppbyggnad av eleverna, ovanför köksdelen vilket är utom synhåll. Det finns enbart 
en plats som inte är avsedd för någon att sitta vid, utan som skulle kunna användas 
för variation eller miljöombyte. Denna bänk används som en förvaringsplats av 
exempelvis historieböcker och läxinlämning, vi anser att denna bänk skulle kunna 
utnyttjas bättre om den var tillgänglig för eleverna.  
 
Vårt första intryck i Hundkexets klassrum är att det är designat ur ett praktiskt 
perspektiv. För att de ska få en god möblering av elevernas arbetsbord får de 
resterande möblerna såsom lådhurtsar, datorplats, kateder och bokhyllor vara 
placerat längs väggarna för att få plats. Det känns trångt och belamrat när varenda 
väggyta, förutom för elementen, är täckt av möbler likt en krans. Detta klassrum 
känns inte inspirerande, speciellt inte ur ett perspektiv för barns lärande. Det känns 
mer som en arbetsplats för vuxna. 
 
Skola 2, Humlen. 
I Humlens klassrum finns det ett begränsat utbud av signalstarkt material, liksom 
hos Hundkexet. Även här har väggar och golv en gråblå ton och alla möbler liksom 
köksinredningen är träfärgat. Så gott som allt löst material förvaras i köksskåpen, där 
alla luckorna är heltäckande. Man kan alltså inte se något av materialet genom 
glasdörrar eller liknande. Det material som finns synligt och ses som signalstarkt är 
läromedelsböcker och de skönlitterära böckerna som är placerade i de vägghängda 
hyllorna. På en av hyllraderna finns även ett tiotal spel med färgstarka kartonger och 
berättelseskrivarkort med ett färgglatt och blommigt mönster som ser inbjudande ut. 
På raden under finns färgkritor, tuschpennor och färgat papper sorterat efter färg. 
Allt på detta hyllplan är signalstarkt och drar blicken till sig. I det avgränsade hörnet 
i detta klassrum finns en blå soffa med en grön matta framför. Båda dessa är 
signalstarka på så vis att de drar blicken till sig och ser inbjudande ut. Denna del 
avgränsas med en vikvägg i det ljusa träslaget björk med en terrakottafärgad ram runt 
om. 
 
Liksom i Hundkexet har eleverna lådor i hurtsar i en tillräckligt låg höjd för att de ska 
nå. Vi ser dock samma problematik i de båda klassrummen om att det till och med 
kan vara för lågt, så att eleverna åt andra hållet får svårt att komma åt de lådorna 
som är placerade i golvhöjd. Materialet som förvaras i köksskåpen utgörs av löst 
papper, laborativt material, passare, miniräknare och skrivhäften. Dessa används ofta 
vid specifika tillfällen och läraren tar då fram det aktuella materialet för att eleverna 
inte ska behöva ta fram det ur de högt belägna skåpen. Om de däremot skulle behöva 
det vid ett spontant tillfälle får de be om hjälp eller ta fram en stol för att nå upp.  
 
Möblemanget är även här det centralt placerade i rummet och i periferin ser vi 
materialet i bokhyllorna, den avgränsade hörnan med soffa och matta. Det material 
som anses som smutsigt, såsom vattenfärger, penslar, svampar och löst lim förvaras i 
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ett av de övre skåpen. Eleverna har inte fri tillgång till dessa utan får endast använda 
dem vid planerade tillfällen.  
 
I detta klassrum finns det större möjligheter till variation, än hos Hundkexet, då det 
här klassrummet är betydligt större. Det finns ett flertal arbetsplatser som är lediga 
och därmed tillgängliga för alla att använda. Det går då både att sitta ensam och i par. 
Det finns även ett flertal platser i soffan och på mattan nedanför där eleverna kan 
sitta vid diskussioner, lästillfällen och för att spela spel samt för att få avkoppling. Det 
finns olika typer av variation. Dels variationen av material, vilken är så gott som 
obefintlig, samt möjligheter till variation när det gäller arbetsplatser. Liksom i 
Hundkexets klassrum används det material som finns i rummet och det som varierar 
är tillfälliga arbeten och det särskilda material som detta kan kräva. 
 
Vårt första intryck vid observationen av det här klassrummet var att det gav en 
inbjudande känsla. Det känns ombonat och trevligt med rum i rummen där soffan 
och mattan finns, blommor i fönstren och dukar med blommande blommor på 
elevernas lådhurtsar.  

5.1.2 Vilka möjligheter - eller brist på möjligheter - utgör det 
pedagogiska materialet för aktiviteter och relationer? 

Generellt ser vi att det i förskolan finns stora möjligheter för aktivitetsskapande 
eftersom barnen har god tillgång till pedagogiskt material. Det stora utbudet leder till 
möjligheter till variation och barnen har tack vare detta goda möjligheter att skapa 
lekar utifrån vad de känner för dagen. Även rummets utformning på förskolan är en 
bidragande faktor för hur leken kan ta form. Utifrån förskolornas lokaler kan vi se att 
rummets utformning varierar till följd av dess förutsättningar. I de observerande 
förskolorna skapas möjligheter för socialt samspel såväl som avskildhet. Analysen 
visar att det pedagogiska materialet på förskolorna vi studerat skulle kunna främja 
samarbete och möjliggör skapandet av relationer men även barnen har möjligheter 
att välja en avskild plats där de kan leka själva om de vill, som exempelvis under 
scenen på Solrosen och byggrummet på Rosen. På en av förskolorna, Solrosen, 
observerade vi att pedagogerna i samråd med barnen hade möjligheter att byta ut den 
befintliga miljön mot olika temalådor som till exempel frisör och djur. Dessa val 
baserades på vad barngruppen i fråga hade för intressen och när pedagogerna märkte 
att materialet inte längre intresserade barnen kunde de packa undan det och ta fram 
en ny temalåda. Valet av detta pedagogiska material skapade möjligheter för nya 
aktiviteter och relationer. Lusten för att utöva aktiviteten anser vi minskas drastiskt 
när barnen på förskolan, Rosen, blir hänvisade att måla och använda smutsigt 
material inne vid toalettutrymmet. Skaparbordet barnen har tillförfogande står mot 
en kaklad vägg med högt belägna fönster och vi kände under vår observation en 
unken odör när vi vistades i rummet. Det finns andra utrymmen tillgängliga men 
ändå blir barnen blir hänvisade till platsen av bekvämlighetsskäl.  
 
Till skillnad mot förskolan är miljön i klassrummet begränsade eftersom eleverna 
använder samma arbetsplats till allt arbete och även lunch. Den hästskoformade 
möbleringen i båda klassrummen möjliggör för diskussion i hela gruppen. 
Möbleringen tillgodoser även lärarens möjligheter till att se alla eleverna genom att 
enkelt kunna förflytta sig i mitten av den hästskoformade möbleringen och stötta 
varje elev. Ingen av katederna har en framträdande plats utan läraren rör sig hela 
tiden runt i klassrummet. I klassrummet, Humlen har även möjlighet till variation av 
plats då det finns flera tomma platser utspridda i rummet. Det öppnar upp för 
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integrerande oberoende av deras ordinarie sittplatser. Liksom i förskolan finns en 
plats avsedd för avskildhet med hemtrevnadskänsla där det finns soffa, matta och 
färgglada tyger. Soffan kan ha olika funktioner, den kan både vara en plats för 
avskildhet likväl som en plats där eleverna kan interagera med andra elever. I 
klassrummet, Hundkexet finns inte samma möjlighet till variation av sittplatser vilket 
vi ser som en brist i både variation och möjlighet till interaktion. Allt pedagogiskt 
material i båda klassrummen är placerat i köksinredningen bakom stängda luckor. 
Det är detta material som läraren tar fram vid behov exempelvis passare och 
miniräknare. Vi ser så gott som inget laborativt material framme utan det tas fram på 
begäran.  

5.2 Tolkning av analys och diskussion 

Under denna rubrik med beskrivningen och analysen som grund tolkar vi nu vårt 
resultat på en övergripande nivå. Vi försöker förstå hur utformningen av miljön 
skapar möjlighetsvillkor för barn och elever, och hur skillnader mellan skola och 
förskola kan förstås som uttryck för olika traditioner, samt det vi finner intressant 
från vårt resultat i ljuset av tidigare forskning. 
 
5.2.1 Vilka skillnader och likheter finns det i utformningen av förskola 

och skola? 
När vi studerar våra ritningar (bilaga C) ser vi direkt den slående skillnaden mellan 
klassrummens strikta miljö med bestämda arbetsplatser samt elevernas personliga 
förvaring av material, till skillnad från förskolan där vi finner en större variation av 
arbetsplatser och material. Eleverna tillbringar en stor del av sin arbetsdag i 
klassrummet, oavsett vad som står på schemat. Det innebär att klassrummet ska 
inspirera eleverna i alla de ämnen som genomförs där, såväl som matematik, svenska, 
läsning, pedagogisk lunch samt vid enstaka tillfällen de praktiska ämnena. Detta 
ställer höga krav på klassrummets fysiska utformning. I förskolan däremot finner vi 
olika rum och ateljéer som är genomtänkta och utformade utefter den aktivitet som 
planeras genomföras där. Därmed har inte lärandet någon specifik plats, såsom i 
klassrummet.  
 
Det signalstarka materialet är överrepresenterat i förskolans miljö men vi ser även 
tendenser till det i klassrummen, dock desto mer i det ena. Det material som barnen i 
förskolan får använda är lågt placerat för att de ska ha tillgång till det och kunna 
förse sig själva medan det material som är högt placerat, är det av ekonomiska skäl 
eller för att det anses vara smutsigt material. Likheterna vi kan se med det smutsiga 
materialet är att det i båda miljöerna är placerat högt upp, det vill säga utom räckhåll 
för barnen/eleverna samt att det står i periferin. I klassrummen skiljer det sig från 
förskolan, genom att materialet är placerat där det får plats, i stället för att vara 
placerat med ett syfte. Den större delen av materialet är placerat högt upp, i periferin 
och bakom stängda luckor, av platsbrist. Det material som är lågt placerat är 
elevernas egna lådor, vilket innehåller det material som de mestadels använder. Vi 
anser dock att dessa lådor kan vara för lågt placerade, ur en ergonomisk synpunkt.  
 
En stor skillnad som vi ser mellan förskolans lokaler och skolans klassrum är att 
förskolan innehar en mycket stor variation av såväl rumsliga miljöer, olika slags 
material men även ett stort utbud av samma material, vilket vi inte finner i skolan. Vi 
finner däremot likheter mellan förskolorna och klassrummen, där arbetsplatserna, 
det vill säga bord och stolar, utgör en central plats i bådas utformning av den fysiska 
lärandemiljön. En annan likhet vi kan se är att barnens och elevernas dokumentation 
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utgör en central plats, då det är placerat på väggarna, vilket förmedlar en känsla av 
att lärande och utveckling pågår.  
 
5.2.2 Vårt resultat i ljuset av tidigare forskning 

En utgångspunkt i denna studie är miljöns stora betydelse för de pedagogiska 
verksamheterna i förskola och skola. Det pedagogiska rummet speglar vår syn på 
barn och sänder ut signaler om vad som förväntas göra där, skriver Nordin- Hultman 
(2006) i sin undersökning. Vidare skriver Nordin- Hultman att rummets möblering, 
inredning och material kan ha påverkan på hur barn uppfattas. Det kan vara av 
betydelse för hur barnet ses som kompetent eller i behov av särskilt stöd. Vi har i vårt 
resultat funnit att rummet speglar synen på det kompetenta barnet och utformningen 
av rummet sänder budskap om vad som förväntas göras där. Detta är något vi ser i 
både förskolorna och i klassrummen, exempelvis snickarrummet, skaparrummet, 
ateljén, byggrummet liksom att klassrummet förmedlar en striktare pedagogik där 
eleverna förväntas utföra dagens arbete vid samma plats oavsett ämne. Genom vårt 
resultat kan vi anta att pedagoger stärker den kompetenta känslan hos barnet i och 
med att miljön är självinstruerande, då de själva kan förse sig med material.  
 
Jewitt (2005) menar att den visuella utformningen av klassrummet är ett redskap 
som förmedlar förväntningar från läraren och skolan grundade på läroplanen. Vi 
anser att vi saknar tydligheten i skolans läroplan, Lgr11, där det är svårt att utröna 
riktlinjer som förmedlar miljöns uppbyggnad. Denna brist speglar sig likaså i de 
observerade verksamheterna. Vi ser inte Jewitts tankar kring utformandet av 
klassrummet grundat på läroplanen som självklar då den enligt oss kan tolkas på två 
sätt. Endera kan man tolka det som att klassrummets utformning förmedlar 
förväntningar från läraren och skolans läroplan där både läraren och läroplanen 
ligger till grund för designen i klassrummet. Tolkningen kan även betyda att läraren 
utifrån mål och riktlinjer i läroplanen gällande vad eleverna ska klara av, bygger upp 
sin pedagogiska miljö i klassrummet.  
 
Kress & Sidiropoulou (2008) anser att den hästskoformade möbleringen i 
klassrummet skapar goda förutsättningar för interaktion och samspel, vilket vi sett i 
de båda observerade klassrummen. Jewitt (2005) menar att pedagoger kan använda 
sig av ett metakognitivt perspektiv i utformandet av klassrummets design. Utifrån 
dessa perspektiv kan pedagoger ställa sig utanför situationen och reflektera kring 
Hur? Vad? Varför? man väljer att tillämpa rummet som man gör. I vårt resultat har vi 
reflekterat över att de observerade förskolorna och skolorna har använt sig av denna 
reflektion i olika grad, vilket vi ser då Humlen och Solrosen har en mer genomtänkt 
pedagogisk miljö i form av rum i rummen och den estetiska utformningen, jämfört 
med de andra två observationerna. Vi anser det vara viktigt att ha en medvetenhet 
kring detta eftersom metakognitiva frågor kan utveckla vårt tänkande och vår syn på 
miljön. Vi har erfarenheter av att detta lösa material kan locka och inspirera barnen 
till olika typer av lekar där exempelvis madrasserna ena dagen används för att bygga 
hus och nästkommande dag är bilar eller bussar. 
 
Vi har uppmärksammat att en del skapandematerial som förknippas vara smutsigt 
ofta är otillgängligt för barnen. Denna placering är enligt Nordin- Hultman (2004) av 
betydande roll då det hindrar barnen i deras möjlighet att skapa mening i 
aktiviteterna. Vidare har vi funnit att rummet bidrar med inspiration och ofta är det 
smutsiga materialet hänvisat till en speciell plats. I våra observationer har vi sett två 
olika val av dessa skapande platser, där det ena är ett toalettutrymme och det andra 
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en inredd och genomtänkt ateljé. Det lever enligt Nordin- Hultman (2004) kvar ett 
enhetligt mönster för hur verksamheten inreds och organiseras. I vår reflektion av 
detta har vi funnit att en av anledningarna till placeringarna av materialet exempelvis 
att det smutsiga och dyra materialet placeras oåtkomligt för barnen och att 
klassrummets möblering inte skiljer märkvärdigt genom tiden, kan bero vara till följd 
av att detta är traditionsbundet och därmed inte särskilt reflekterat. Vi kan även 
förstå detta som en eventuell konsekvens av de vaga riktlinjer vi finner i läroplanerna 
gällande den pedagogiska miljöns betydelse för utveckling och lärande.  
 
Vi ser likheter med det Åberg & Lenz Taguchi (2005) nämner kring att miljön sällan 
är anpassad efter barngruppen, vilket vi kan uttolka från våra observationer då det 
många gånger är barnen som får ta över den befintliga miljön med dess inredning och 
material samt anpassa sig till denna miljö. Det önskvärda vore om den pedagogiska 
miljöns design utgår från barnens intressen och behov och därmed anpassas miljön 
efter barnen och inte tvärtom. Vår tolkning utifrån vårt resultat är att pedagogerna på 
förskolorna har tagit barnens intresse i större beaktning än i klassrummen och låtit 
dem vara delaktiga i designen av miljön, såväl estetiskt som i valet av material. Detta 
tror vi kan inspirera barnen till delaktighet och känslan av att vara kompetent, där 
det är deras önskemål och intressen i som är fokus. Trots allt är det barnens 
arbetsplats och i denna pedagogiska miljö som barnen och eleverna ska ha möjlighet 
till att utveckla och lära sig kunskaper i deras livslånga lärande.  
 
Enligt Björklid (2005) visar forskning att rum för lärande bör vara av 
verkstadskaraktär och det bör finnas tydlighet och variation i rummet, som ska kunna 
upplevas med alla sinnen. Björklid anser att miljöerna ska inspirera barnen till 
praktisk verksamhet och handling och menar liksom Nordin- Hultman (2004) att 
miljön ska vara självinstruerande och anpassad så att barnet kan välja bland de 
material de vill använda sig utav.  

 
Miljön sänder budskap om vad som förväntas ske… (Björklid 2005, s.38) 

 
När miljön är väl genomtänkt och anpassad till barnens mognads- och kunskapsnivå 
samt förmedlar vad som förväntas ske, blir den självinstruerande. Den 
självinstruerande miljön har det kompetenta barnet i fokus då barnet utan 
pedagogens ledning har möjlighet att förse sig med material som lockar och själv 
starta en lärandeprocess. Vi har erfarenheter om att det lösa materialet kan locka och 
inspirera barnen till olika typer av lekar där exempelvis madrasserna ena dagen 
används för att bygga hus och nästkommande dag är bilar eller bussar, vilket Björklid 
(2005) menar är det tydligaste samspelet mellan den fysiska miljön och barnens lek. 
Författaren skriver även om att det lösa materialet bidrar till att barnen själva kan 
förändra och anpassa miljön till deras lektema. Vi anser att alla pedagoger bör ha 
detta medvetna tänk i åtanke när de planerar och designar den pedagogiska miljön 
oavsett verksamhet, då denna medvetna handling kan stärka barnet i sitt jag. Vi 
anser det vara av stor betydelse att pedagogerna har det kompetenta barnet i åtanke 
vid utformningen av den pedagogiska miljön. Detta ovanstående citat speglar vår syn 
på barnet samt den pedagogiska miljön, vilket är anledningen till att vi valt detta citat 
som titel på vår studie.  
 
Vi ser likheter med det Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) skriver gällande förskolan 
och skolans konstruktion av barnet i form av sociala och kulturella förhållanden. 
Förskolans här-och-nu-förankring avspeglas i observationerna, där avdelningarna är 
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utformade efter valmöjlighet och variation, då det finns ett stort utbud av material 
och aktiviteter som barnen kan välja bland, just för stunden. I motsats till detta är 
skolan mer målorienterad på ett annat sätt, i och med att de har ett striktare schema 
och beständiga arbetsplatser. Trots dessa olikheter har dessa två institutioner 
gemensamt att de båda ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Detta är en 
tradition som vi ser lever kvar i dagens förskola och skola. 

5.3 Metoddiskussion 

Valet av vår undersökningsmetod baserades på att vi enbart ville avgränsa 
fokusområdet till den fysiska lärandemiljön. Då det var möblering, placering och 
intryck av miljön som låg till grund för arbetsområdet valde vi att göra observationer. 
Observationerna genomfördes i tomma lokaler för att vi ville sträva efter en neutral 
hållning som observatörer och utgå ifrån våra analysbegrepp. I vår analys kommer vi 
dra slutsatser om hur lärare tänker kring miljön och vilka konsekvenser det har för 
barns lärande. Enligt Denscombe (2009) kan en öppen observation innebära att den 
observerade blir medveten om att en observation pågår. Därmed valde vi att 
genomföra observationerna i tomma klassrum utan att pedagogerna arrangerat 
miljön, efter att de blivit medvetna om vad vi skulle observera. Någonting som vi 
uppfattar kan vara negativt med detta metodval, kan vara att 
undersökningdeltagarna genom missivbrevet vi skickade ut, blivit medvetna om att vi 
ska observera deras fysiska lärandemiljö och därmed sett över den, vilket de 
möjligtvis inte gjort annars. Detta är en faktor vi inte kan påverka. Vi är nöjda med 
vårt val av metod då vi valde bort intervjuer på grund av att vi inte bli färgade av 
pedagogernas argument och förklaringar till varför de utformat sin pedagogiska miljö 
som de gjort. Ytterligare en fördel med observationen är att vi fått ett användbart 
material som vi har goda möjligheter att arbeta vidare med. När vi sammanställde 
materialet från observationerna upptäckte vi att vi tack vare anteckningar, skisser och 
fotografier täckte upp alla områden och att det var ett material som underlättade 
arbetet med resultatanalysen en tid senare.  
 
5.3.1 Tillförlitlighetsfrågor 

Enligt Denscombe (2009) betyder reliabilitet noggrannhet vid mätning. En hög 
reliabilitet i en studie skulle innebära att en mätning vid en viss tid skulle ge samma 
svar vid olika tillfällen. I vår studie innebär det att förskolorna och skolorna kan 
ändra utformningen av sin miljö och det skulle i sin tur påverka det resultat vi 
kommit fram till i vår studie. Vi har varit observanta och noggranna under 
observationerna för att få en så beskrivande bild som möjligt. Validitet betyder enligt 
Denscombe, ett mått på om en viss fråga svarar på det man undersöker. Det hänvisar 
till noggrannhet och precision i data. Trovärdigheten blir låg om materialet inte är 
tillräckligt avgränsat till undersökningsområdet. Genom att vi varit strukturerade och 
avgränsat vårt undersökningsområde till våra forskningsfrågor, har vi kunnat besvara 
dem.  
 
5.4 Slutsatser 

I vårt resultat framkom att det är stora skillnader mellan hur dessa fyra förskolor och 
skolor har utformat den fysiska lärandemiljön. Vi såg detta i form av möblering, 
placering och tillgänglighet av material. Genom våra observationer och vår 
fördjupning i den tidigare forskningen, antyder vi att det kan vara bra med en utökad 
pedagogisk medvetenhet, kring detta område. En slutsats vi dragit är att det generellt 
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verkar lättare att skapa en god fysisk lärandemiljö i förskolan, då de i allmänhet har 
större lokaler samt ett större utbud av material.  
 
5.5 Nya forskningsfrågor 

Då det överhuvudtaget finns begränsad forskning inom de svenska lärandemiljöerna i 
förskola och skola, anser vi det vara intressant och lärorikt att forska vidare kring 
detta. En aspekt som vore intressant att undersöka är hur barnen upplever sin 
skolmiljö och deras medvetenhet kring hur detta kan påverka dem. Ett annat 
intresseväckande perspektiv vore att undersöka olika pedagogiska inriktningar, så 
som Reggio Emilia, Montessori, Waldorf med flera och se hur dessa inriktningar 
utformar sin fysiska lärandemiljö. I och med att Lgr11 inte lika tydligt skriver fram 
miljöns betydelse, jämfört med förskolans läroplan, Lpfö98 (reviderad 2010) kan 
ytterligare en forskningsfråga vara att undersöka hur styrdokumenten förändrats i 
detta avseende. 

5.6 Pedagogisk relevans 

Vår studie påvisar vikten av medvetenhet kring den fysiska lärandemiljön vilket 
forskning tydligt understryker som påverkar lärandet i förskolan och skolan. Genom 
vår undersökning vill vi uppmärksamma och väcka tankar hos pedagoger när handlar 
om den pedagogiska miljöns utformning. Reflektion är av stor vikt då man skapar en 
meningsfull lärandemiljö. Vi anser vårt arbete vara en stor tillgång i vår framtida 
yrkesroll, då vi fått större kunskap om den fysiska lärandemiljön och hur vi själva kan 
reflektera kring utformningen av miljön. Vi är tacksamma för att vi fått möjligheten 
att observera och påpeka möjligheter och hinder i observatörernas skolmiljö. 
 
Detta område är av stor vikt då det är i denna miljö som barnen/ eleverna påbörjar 
sitt livslånga lärande. Miljön bör vara meningsfull och uppmuntra till lärande. Vi har 
under denna studie upptäckt att det finns begränsad forskning kring detta område 
samt att läroplanerna är försiktiga med sin framhållning, vilket vi tycker är 
uppseendeväckande då det trots allt är en betydelsefull del i lärarens ansvar. Vår 
uppfattning från våra partnerskolor och denna studie är att en del pedagoger inte 
visar på någon större medvetenhet kring den fysiska miljöns betydelse. Beror detta på 
ekonomiska -, historiska -, politiska -, organisationella förutsättningar, okunskap 
eller saknanden av medvetenhet kring miljöns betydelse?   
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Bilagor 

Bilaga A –Missivbrev 

 
Hej,  
Vi heter Sara och Moa och är två lärarstudenter från Mälardalens Högskola där vi 
läser med inriktning mot de tidigare åldrarna. Vi går nu sista terminen och skriver ett 
examensarbete om den fysiska lärandemiljön i förskola och skola.  
 
Beskrivning av undersökningen 
Syftet med studien är att beskriva och analysera lärandemiljön vid några förskolor 
och skolor. Vi kommer att observera möbleringen och materialet i rummen för att 
därefter analysera och jämföra materialet med tidigare och aktuell forskning inom 
området.  
 
Metod 
Vi vill upplysa om att vi kommer dokumentera er lärandemiljö genom att fotografera, 
göra skisser och föra anteckningar över det vi ser, för att vid senare tillfällen kunna 
använda dessa som analysunderlag. Vi kommer att fotografera lokalerna tomma och 
behöver därför inte ha barnens vårdnadshavares tillstånd för denna observation. 
Genom denna undersökning vill vi endast se hur miljön kan byggas upp i olika 
klassrum och förskoleavdelningar. 
 
Etik  
Det är frivilligt för er att delta och vi vill även meddela att studien kommer att vara 
anonym. Vi med andra ord inte ange namn på de ingående skolorna i studien. Ni som 
deltar har rätt att när som helst avbryta deltagandet i vår studie. Materialet vi 
insamlat under studien kommer att förvaras på ett säkert sätt där detta endast 
kommer att användas i vårt arbete för att sedan raderas. Vi vill meddela att Ni är 
välkomna att ta del av vår studie om det önskas. 
 
Vid frågor finns nedan kontaktuppgifter till oss och även till vår handledare. Vi 
hoppas att Ni vill delta i vår studie. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Sara Lindström   Moa Schilström 
E-mail: slm09003@student.mdh.se  E-mail:msm09011@student.mdh.se 
Mobil: xxxxxx   Mobil: xxxxxx 
 
Vår handledares kontaktuppgifter: 
Eva Insulander 
E-mail: eva.insulander@mdh.se 
 

 
 
 
 
 

mailto:msm09011@student.mdh.se
mailto:eva.insulander@mdh.se
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Bilaga B- Observationsschema  

 

Observationsschema – klassrumsmiljön  
 
 
signalstarkt 
högt placerat 
lågt placerat 

placerat centralt 
placerat i periferin 
rent material 

smutsigt material 
variation av material 

 
 
Första intrycket i miljön?    
 
 
Finns elevmaterialet i elevhöjd?    
 
 
Är möblerna barnanpassade?    
 
 
Är det estetiskt tilltalande?   
(Väggdekorationer, barnens alster) 
 
 
Är det en tilltalande miljö?     
(Gardiner, blommor, textilier) 
 
 
Vad står centralt, i periferin? 
 
 
Mängden material, val? Löst material? 
(Madrasser, pinnar, kuddar, laborativt material)  
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Bilaga C- Ritningar över lärandemiljöerna  

Observation på förskola 1, Rosen 3-5 års avdelning.  
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Observation på förskola 2, Solrosen 5 års avdelning.  
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Observation i klassrum 1, Hundkexet År4. 
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Observation i klassrum 2, Humlen År4.  
 

 


