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Denna studie har haft som syfte att synliggöra två arbetslags tankar och uppfattningar 
om fysisk lärmiljö. Samt att ta reda på vad tidigare forskning kommit fram till avseende 
fysiska lärmiljöer. Tillvägagångssättet har bestått av två datainsamlingsmetoder; 
intervjuer med pedagoger och observationer av pedagogernas respektive 
småbarnsavdelningar på förskolan. Resultatet visade på en barncentrerad verksamhet 
där pedagoger och arbetslag aktivt och medvetet arbetar med den fysiska lärmiljön på 
förskolan. Detta pågående arbete sker i arbetslaget där pedagogerna tillsammans tar 
tillvara på barnens intressen. Dessa intressen ligger sedan till grund för planering, 
utvärdering, utveckling och utförande av den fysiska lärmiljön på förskolan. 
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1. Inledning  
 
Den fysiska lärmiljön på förskolor är barnens dagliga miljö som de vistas i. I denna 
miljö förväntas de lära sig, utvecklas och känna tillhörighet och trygghet. Hur bör en 
miljö se ut och hur ser pedagoger på denna miljö? Dessa frågor har växt fram efter att 
ha sett olika miljöer genom de åren min egen son varit i förskolans värld. Under dessa 
år har jag också träffat på pedagoger som jag samtalat med om förskolans olika 
verksamheter. Det slutgiltiga mötet som avgjorde studiens inriktning skedde i somras 
då jag samtalade med en pedagog som har till yrke att utveckla lärmiljöer inom en 
kommun. Lågan tändes och nu brinner en eld inom mig som jag hoppas kommer att 
fortsätta brinna oavsett var jag arbetar. 
 
 
1.1. Syfte 
 
Syfte är att studera vilka uppfattningar pedagogerna i två arbetslag på en förskola har 
om begreppet fysisk lärmiljö, samt vilka tankar som legat till grund för arbetslagens 
planering av miljön. 
 
 
1.2.  Forskningsfrågor 

 Vad och var är en fysisk lärmiljö? 

 Vilka faktorer har påverkat arbetslaget i planerande och utformande av en fysisk 
lärmiljö.  

 Vem planerar och utför inredningen av en fysisk lärmiljö. 

 Hur är inredningen utförd på avdelningen? 
 
 
 

2. Litteraturgenomgång 
 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar med en avslutande sammanfattning. Den första 
delen teorier tar upp olika teoretiska aspekter på fysisk lärmiljö. Den andra delen 
tidigare forskning presenterar aktuell forskning inom området samt vad 
styrdokumenten skriver om fysisk lärmiljö i förskoleverksamheter. 
 
 
2.1. Teorier 
Bakgrundslitteraturen för detta arbete riktar in sig på förklaring av begreppet fysisk 
lärmiljö. Vad det innebär och vilken vikt har fysisk lärmiljö för barns lärande och 
utveckling.  
 
 
2.1.1. Begreppet fysisk lärmiljö 
Begreppet lärmiljö är i sig inte ett ord som finns med i svenska ordlistan eller på 
nationalencyklopedins hemsida (www.ne.se) och slutsatsen är att ordet är en 
konstruktion och en beskrivning som används inom den pedagogiska verksamheten. 
Det kan ses som en fysisk plats eller ett socialt samspel där syftet är att skapa 
förutsättningar för lärande. Om lär tas bort i begreppet fysisk lärmiljö blir det nya 
begreppet fysisk miljö. Björklid (2005) beskriver att fysisk miljö ofta förknippas med 
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hus, rum, väggar, ting etcetera. Vidare menar författaren att till den fysiska miljön hör 
också de rum som skapas mellan hus såsom uterum, gårdsrum och torg rum med flera. 
Även gestaltning och utformning räknas till den fysiska miljön. Eriksson Bergström 
(2013) beskriver lärandemiljö som rum för lärande där ordet rum är ett retoriskt 
begrepp som syftar till de möjligheter till lärande som uppstår i anordnandet av 
material och möbler. Utifrån detta resonemang försvinner fokus från de faktiska 
fysiska miljöerna; vad ett rums fyra (eller fler) väggar kan erbjuda för lärtillfällen eller 
stöd i planerande av lärtillfällen. 
 
 

2.1.2. Pedagogiska filosofier och lärmiljöer 
Den pedagogiska miljön på förskolorna skapas utifrån den pedagogiska filosofin som 
genomsyrar verksamheten (Björklid, 2005). Några av de pedagogiska teorierna som 
har tydliga kopplingar till fysisk lärmiljö är Montessoripedagogiken, 
Waldorfpedagogiken, Reggio Emilia pedagogiken och utomhuspedagogiken. 
 
Montessoripedagogiken kommer från Maria Montessori (1870-1952) som utifrån egna 
erfarenheter skapade en filosofisk idé med utgångspunkt i visionen om ett bättre 
samhälle och för att nå detta samhälle behövde människors livsmönster ändras redan 
från grunden. Montessoripedagogiken kan inte ses som undervisningsmetod utan det 
är en helhetssyn på samhället, barnet och kunskapen. Samt förhållandet dessa tre 
emellan (Ahlqvist, Gustafsson och Gynther, 2005). Maria Montessori betonade starkt 
miljöns betydelse för barns utveckling. I Montessoriinspirerade verksamheter 
dominerar materialet och miljön pedagogiken. Materialet är i centrum av den fysiska 
miljön och är ofta placerad i likadana hyllor, i samma ordning på, oberoende av 
varandra, olika förskolor (Björklid, 2005). Utformandet av den fysiska lärmiljön 
innebär att små mindre arbetsplatser utformas såsom laborationshörna, bibliotek, 
ateljé och datorhörna. Mitt på golvet finns en stor matta som fungerar som arbetsplats. 
Estetiken är viktig, färgerna är harmoniska, barnens teckningar och andra alster 
pryder väggarna och fräscha blommor är en del av inredningen. Miljön ska vara 
välkomnande och tilldragande samtidigt som den ska vara utmanande, lockande och 
spännande. Det är läraren som förbereder och planerar miljön och förändringar i 
miljön görs efter verksamhetens behov (Ahlqvist, Gustafsson och Gynther, 2005). 
 
Waldorfpedagogiken har sitt ursprung från Rudolf Steiners (1861-1925) tankar och 
idéer om livet och världen. Dessa idéer och tankar har gett upphov till en särskild 
arkitektur där estetiken spelar en stor roll. Inom Waldorfpedagogiken anses barnens 
sinnen, fantasi och fysiska utveckling påverkas av miljön runtomkring barnen 
(Björklid, 2005). Waldorfpedagogikens bas utgörs av en antroposofisk människosyn, 
att människan är en treklang av själ, kropp och ande och pedagogiken byggs på 
fundamenten vetenskapliga- konstnärliga- och hantverks/praktiska verksamheter. 
Således blir undervisningens syfte att barnen ska utveckla en social, praktisk och 
kognitiv grund för framtiden. De miljöer och rum som Waldorfförskolor bedriver sin 
verksamhet i präglas av milda färger, rena interiörer, väl valda möblemang och gedigna 
hantverk, vilka utgår från de tre tidigare nämnda fundamenten (Lindholm, 2005). Att 
omges av ”fel” stimulans kan resultera i en negativ utveckling. Det pedagogiska 
materialet utgörs av olika naturmaterial, det finns inga saker som är tillverkade av 
syntetiska material eller plast (Björklid, 2005). 
 
Loris Malaguzzi (1921-1994) är grundaren till den allt mer populära pedagogiska 
filosofin Reggio Emilia (Dahlberg och Åsén, 2005). Inom Reggio Emilia ses den inre 
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miljön som den tredje pedagogen, arkitekturen är en del av pedagogiken (Björklid, 
2005). Inom Reggio Emiliapedagogiken ser man lärandet och kunskapandet som ett 
mellanmänskligt samspel och miljön planeras och organiseras i syfte att skapa goda 
förutsättningar för lärande. Detta görs genom att i de miljöer och sammanhang barnen 
och pedagogerna befinner sig ska de aktivt kunna tillägna sig kunskap genom en 
process (Dahlberg och Åsén, 2005). Miljön ska således vara föränderlig och aktiv 
(Björklid, 2005). Köket är ofta den centrala platsen i byggnaden och i anslutning till 
köket finns matsalen. Runt denna centrala plats finns olika grupprum, varje grupprum 
har ett specifikt ämnesområde till exempel ateljé, bygg och konstruktion, kökshörna, 
dockhörna, läshörna och lekhall (Kragh-Müller, 2012). 
 
 
2.1.3. Utomhusmiljön 
Utomhusvistelsen är en naturlig del i förskolan dock saknas ofta kunskap i arbetslaget 
om hur utomhuspedagogik ska bedrivas (Utomhuspedagogik i förskola och 
förskoleklass, 2005). Björklid (2005) beskriver utomhuspedagogik som ett ”... 
förhållningssätt som syftar till lärande i växel- spel mellan upplevelse och reflektion,...” 
(s. 146, 2005). Det ger tillfälle att skapa lärande situationer som knyter samman 
tidigare erfarenheter med nya, genom olika sinnen. Utomhuspedagogiken förknippas 
oftast med miljö och natur men det går även att finna geografi, kultur och språk i 
utomhuspedagogiken (Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass, 2005). Ett 
annat område som kan plockas upp i utomhuspedagogiken beskrivs i NCFF:s 
(Nationellt Centrum För Främjande av god hälsa hos barn och ungdomar) tema 
nummer. Området är estetiken och detta ger möjlighet att skapa ett så kallat 
multimodalt lärande det vill säga att använda flera olika sätt att kommunicera och 
samtala på. Till exempel genom bilder, musik eller rörelse. 
 
 
2.2. Tidigare/aktuell forskning 
Under detta avsnitt lyfts tidigare forskning kring fysiska lärmiljöer fram. Samt vilken 
betydelse pedagogers medvetenhet och uppfattning om den fysiska miljöns inverkan 
har på barns utveckling.  Även förslag på goda lärmiljöer kommer att presenteras. 
 
 
2.2.1. Lärmiljö och lekmiljö 
Kragh-Müller (2012) gör kopplingar mellan lärmiljö och lekmiljö. I förskolans miljöer 
skapas lärandelek. Lek och lärande är förknippat med varandra och enligt Lillemyr 
(2002) ger leken en viktig grund för lärandet genom att: 
 
 
◦ leken stimulerar språket 
◦ leken stimulerar fantasi och kreativitet 
◦ leken utvecklar social kompetens 
◦ leken utvecklar identitet 
◦ leken ger barnet möjlighet till aktivt inflytande 
◦ leken motiverar och inspirerar barnet. 
   (s. 115) 

 
Således ger en välplanerad lekmiljö en god grund för lärande. Forskare har sett att 
miljön är en viktig faktor i skapandet av utrymmen för barn att vara och lära 
tillsammans med pedagogerna i förskolan (Isbell, 2012).  
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2.2.2. Goda grunder i planering av lärmiljöer 
Eriksson Bergström (2013) lyfter fram miljöns vikt i resonemanget att tillsammans 
med de didaktiska frågorna vad, hur och varför bör ett var komma in och komplettera. 
Var ska vad, hur och varför ske. Detta resonemang ger pedagogerna ett större ansvar 
för utformandet av den fysiska lärmiljön. 
 
Utifrån de resonemang som hittills tagits upp om fysiska lärmiljöer. Och de tidigare 
genomgångna olika pedagogiska filosofierna som visade att lärmiljön har en stor del i 
barns utveckling och lärande. Så finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till i 
planerandet och utformandet av den fysiska lärmiljön. De första faktorerna är att den 
fysiska lärmiljön ska uttrycka en respekt för barn som individer, att utformningen av 
miljön inte endast riktar sig till kollektivet utan även ger barnen möjlighet att få vara 
ifred och ostörda (Björklid, 2005). Eriksson Bergström (2013) beskriver att det ofta är 
så att rummen i förskolan är planerade för kollektivet trots att det finns dokumenterat 
att barn har behovet att gå undan, antingen ensamma eller i en mindre grupp. Att se 
till detta leder till att skapa goda förutsättningar för det Sandberg och Vuorinen (2008) 
beskriver: begreppet platsidentitet. Platsidentitet är enskilda individers upplevelse av 
olika meningsfulla platser och som är meningsfulla för individens identitet. Denna 
platsidentitet är inte begränsad bara till hemmet utan omfattar även andra närliggande 
miljöer. Detta begrepp möter Björklids (2005) beskrivning av Bronfenbrenners modell 
som menar att lärande sker i samspel med de olika miljöer som finns runt barnet.  Att 
skapa miljöer som ser till individen och kollektivet och som skapar förutsättningar för 
meningsfulla upplevelser och samspel, både mellan barn och miljö och mellan 
människor, torde blir en bra grund i den fysiska lärmiljön. 
 
Dessa faktorer kan vara själva grundtankarna i planeringen av den fysiska lärmiljön. 
Utifrån dessa tankar börja en fysisk form komma på plats. De tidigare nämnda 
pedagogiska teorierna kan ligga till grund för hur pedagoger väljer att utforma den 
fysiska miljön. Till de pedagogiska teorierna kan läggas till andra aspekter som är 
viktiga för den fysiska lärmiljön, oavsett pedagogisk inriktning. En faktor Isbell (2012) 
beskriver är placeringen av lek/lär utrymmen. De olika utrymmena ska ha tydliga 
gränser för att barnen ska veta vad som förväntas eller är tillåtet i det specifika 
utrymmet. Vidare ska typen av aktivitet tas till hänsyn vid val av placering av 
lärmiljöer. Utrymmen där barn kan vara bullriga och aktiva bör inte placeras nära 
utrymmen som har en lugnare aktivitet. Även Björklid (2005) lyfter denna aspekt, med 
en negativ klang, att barn i sin egen aktivitet ständigt behöver ta hänsyn till att andra 
barn vilar i rummet bredvid. När det gäller att planera lärmiljöer och lär tillfällen bör 
storleken, på de olika utrymmena som är tänkta att användas, ses över. Vilken typ av 
aktivitet ska ske i utrymmet samt hur många barn som förväntas kunna delta i 
aktiviteten samtidigt (Isbell, 2012 ). 
 
En stressfaktor för både barn och pedagoger är trängsel. Detta utmynnar sig i en 
obalans som gör det svårare att vara öppen för andras behov. Samtidigt kan ett trängre 
utrymme skapa inlärningstillfällen till hänsynstagande (Björklid, 2005). Författaren 
beskriver vidare att tidigare forskning har visat att många förskolor i dag bedrivs i 
lokaler som ursprungligen var anpassade för ett mindre antal barn, detta hindrar 
många pedagoger att bedriva den verksamhet man egentligen vill. Eriksson Bergström 
(2013) skriver i sin avhandling att den fysiska miljön kan antingen skapa möjligheter 
eller sätta begränsningar. Storleken på ett utrymme talar om hur många barn som kan 
delta i leken detta kan få betydelse för lekgemenskapen då lek och fysisk miljö står nära 
varandra genom uppfattningen att lekmiljö och lärmiljö kan vara densamma. Genom 
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detta får det även effekter på barnens sociala utveckling då mycket av den sociala 
utvecklingen sker i leken och ingår i den fysiska miljön (Eriksson Bergström, 2013).  
 
Den fysiska lärmiljön ska, enligt Björklid (2005), skapa inspiration hos barnen att delta 
i olika typer av verksamheter och aktiviteter. Under dagen ska barnen kunna möblera 
om och förändra miljön så att den passar barnen. Barnen ska ses som en del och 
inspiration i utformande av den fysiska lärmiljön. Barnen ska aktivt delta i sitt 
kunskapande således bör de också vara delaktiga i utformandet av miljöerna. 
 
 
2.3. Policydokument och läroplanstexter 
De riktlinjer som arbetslag och enskilda pedagoger har att följa är de lokala på 
förskolan, de kommunövergripande och Lpfö 98/10 (2010). Vilka är då de områden 
som berör fysisk lärmiljö, eller miljö? Sammanfattningsvis står det att förskolan ska 
erbjuda en miljö som är trygg men samtidigt lockar och utmanar till aktivitet och lek. 
Barnen ska ha möjlighet att få tillgång till olika aktiviteter under dagen. Barnens egen 
fantasi och kreativitet i lek och lärande situationer ska få utrymme, detta gäller både i 
inomhusmiljön som i utomhusmiljön. Utomhusmiljön ska även ge barnen inslag av 
naturmiljö som planerad miljö. Arbetslaget ska tillsammans skapa en god miljö som 
ger tillfälle till lek, lärande och utveckling. Det är förskolechefens ansvar att se till att 
lärandemiljön på förskolan utformas så att barn får tillgång till material och en bra 
miljö. 
 
 
2.4. Sammanfattning 
Den fysiska lärmiljön på förskolor är en plats med syfte att skapa förutsättningar för 
lärande. Denna plats kan vara hela hus, enskilda rum, möblerade ”hörnor”. Dessa 
platser kan vara både inomhus och utomhus, oavsett var är målet, syftet och tanken 
lika. Det finns en rad olika inspirationer och faktorer att ta hänsyn till och det krävs en 
viss typ av kunskap om lärmiljöernas betydelse. Denna teoretiska genomgång har visat 
på vikten av att se den fysiska lärmiljön som väsentlig del i barns utveckling och del av 
vardagen på förskolan. 
 
 
 

3. Metod 
 
 
3.1.  Datainsamlingsmetoder 
Denna rapport är en kvalitativ forskningsstudie (Stükat, 2005) där pedagogers tankar 
kring fysiska lärmiljöer i förskola presenteras.   
 
Insamlandet av empiriskt material i denna studie har utgjorts av intervjuer och 
observationer. Genom det Denscombe (2000) kallar metodtriangulering (kombinera 
olika metoder) har intervjuerna kunnat bekräfta observationerna. Observationerna 
består av en beskrivande text av den fysiska lärmiljön samt hur den används på två 
småbarnsavdelningar på en förskola i mellansverige.   Intervjuerna har skett med de 
två arbetslagen på dessa två avdelningar, sammanlagt med sex enskilda pedagoger. 
 
Intervjuformen som har använts är den öppna kvalitativa intervjun (Stükat, 2005). 
Intervjuunderlaget var fem öppna frågor som täcker in det ämnesområde som studien 
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avser. Utifrån dessa frågor har olika följdfrågor ställt, beroende på vad respondenten 
svarat. 
 
Att använda observation i detta sammanhang framstod som relevant för att ta reda på 
hur arbetslagen faktiskt har arrangerat den fysiska lärmiljön. Observationen blir då ett 
bra komplement till intervjun (Stükat, 2005). 
 
 

3.2. Urval 
Inom studien gjordes en av Stükat (2005) kallad urvalsundersökning. Studien har 
genomförts på en förskola som har valts utifrån ett subjektivt urval, urvalet är 
”handplockat” (Denscombe, 2000). Förskolans lokaler är välbekanta och pedagogerna 
likaså. Det ökar sannolikheten att få relevant information till studien (Denscombe, 
2000). 
 
 
3.3. Databearbetning  
Observationerna är beskrivna utifrån både foton på tomma lokaler från förskolan samt 
från visuell observationer under pågående verksamhet. Dessa har metodiskt beskrivits 
för att ge en bild av den aktuella förskolans fysiska lärmiljö.  
 
Intervjuerna spelades in samtidigt som anteckningar gjordes. Sedan transkriberades 
intervjuerna och anteckningar och transkriberingen sammanställdes. Resultatet av 
observationen presenteras i löpande text medan intervjuerna, utifrån resultaten, 
kategoriserades. 
 
 
3.4. Etiska ställningstaganden 
De pedagoger som varit delaktiga i denna studie har informerats om studiens syfte och 
i vilket avseende deras uppgifter kommer att användas. Information har delgetts om 
att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att inte fortsätta delta. De 
har försäkrats att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att eventuella personliga 
uppgifter förvaras så att de endast kan användas i arbetet med studien samt att de 
uppgifter som sammanställs används endast i denna rapport (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
 
 

4. Resultat 
 

Resultatet presenteras i två delar, dels genom en beskrivning av den fysiska miljön på 
förskolan dels genom de gemensamma faktorer som kom fram i de personliga 
intervjuerna. 
 
 
4.1.  Observation av den fysiska lärmiljön 
Nedan kommer en beskrivning av den fysiska lärmiljön på de båda avdelningarna samt 
de gemensamma utrymmena och utomhusmiljön. Även en kortare beskrivning av hur 
dessa miljöer normalt används av arbetslagen och barnen på förskolan.   
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4.1.1. Avdelning A 
 
4.1.1.1. Kapprummet 
Avdelning A har en lässoffa i kapprummet och en liten bokhörna där böckerna är 
åtkomliga för barnen. I anslutning till kapprummet ligger toalett/skötrum. 
Kapprummet leder in till det största och centrala rummet på avdelningen men fungerar 
även som en sammanlänkning mellan avdelning A och B. I kapprummet sker möten 
och kontakter mellan pedagoger och vårdnadshavare muntligt, via digitalfotoram och 
anslagstavla med information. En del av denna information finns även på somaliska 
och arabiska. 
 
 

4.1.1.2. Matrummet 
Matrummet ligger centralt och är det största rummet. Övriga lokaler utgår från detta 
rum. Här är ett normalhögt bord placerat vid en vägg och ett lågt bord vid fönstren, det 
är vid dessa bord en del av barnen äter sin lunch. Vid det låga bordet finns det en hylla 
med pussel och trolldeg. Hyllorna sitter en bit upp men det finns fotografier av allt som 
finns att välja emellan för barnen att peka på. Längs ena väggen finns köksskåp, 
diskbänk och en liten ugn. 
 
 
4.1.1.3. Hemvrån 
I anslutning till matrummet, till höger om fönstren, ligger hemvrån. Den är möblerad 
med leksaksdiskbänk, hylla med lådor, barnbord och stolar samt docksäng och 
dockvagn. Här finns dockor, leksaksmat och tomma matförpackningar att leka med för 
barnen. 
 
 
4.1.1.4. Ateljé 
Två låga bord är placerade i mitten av rummet som en fyrkant, dessa bord fungerar 
både som matbord och aktivitetsbord. I fönster hörnan finns en matematik hörna och 
istället för gardiner hänger barnens alster i gardinstången. Längs med ena väggen finns 
skåp och diskho. Och på golvet står ett staffli. Materialet i detta rum förvaras synligt 
men oåtkomligt för barnen.  
 
 
4.1.1.5. Sinnes-/vilrummet 
Innan det normalhöga bordet, i andra änden av matrummet, är det ingång till 
sinnesrummet/vilrummet. Det är ett sparsamt möblerat rum som är utsmyckat med 
lampor och andra material som ska framkalla olika sinnes reaktioner. Innan lunch tar 
pedagogerna fram madrasser som läggs på golvet. En cd-spelare finns placerad på en 
hylla i rummet. 
  
   
4.1.1.6. Byggrummet 
Efter bordet är ingången till byggrummet där det finns bland annat lego, klossar och 
plastdjur. En legoplatta sitter uppsatt på väggen och på väggen sitter även bilder på 
olika djur. På golvet ligger en så kallad pusselmatta i skumgummi material.  
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4.1.1.7. Rörelse-/samlingsrummet 
Bredvid byggrummet är ingången till rörelse-/samlingsrummet. I det här rummet är 
det ena hörnet avgränsat med en skumgummimatta, golvhylla och vägghylla. I övrigt 
finns det en rutschkana, mjuka klossar och bollar. Vid ingången till rörelserummet 
finns bilder med olika leksaker på och röda kryss över bilderna. Avdelningen är 
genomgående dekorerad med barnens alster i det centrala rummet, ateljén, 
rörelserummet och till viss del även sinnesrummet. 
 
 
4.1.2. Avdelning B 
 
4.1.2.1. Kapprummet 
Även avdelning B har en soffa i kapprummet och där finns en bokhylla med böcker som 
är åtkomliga för barnen. Detta rum används som en knutpunkt mellan avdelningarna 
men här är också den naturliga mötesplatsen för pedagoger och föräldrar. Dialoger 
sker muntligt men även via skrift och bild. Ovanför soffan sitter en anslagstavla med 
information, där en del av informationen står på arabiska och somaliska. I bokhyllan 
står en digitalfotoram som visar upp olika aktiviteter som skett på förskolan. 
 
 

4.1.2.2. Matrummet 
Till höger om kapprummet ligger det stora centrala matrummet med mattehörna, bil 
hörna och pusselhörna. Hörnorna är tydligt markerade. Detta rum är det största på 
avdelningen. Tre låga bord finns placerade centralt i rummet och borden är formade 
som en stjärna. Vid ena väggen finns köksskåp, diskbänk och en liten ugn. 
 
 
4.1.2.3. Ateljén 
Direkt till höger finns ingången till ateljén som är möblerad med två små bord och 
stolar, väggfasta hyllor, en vägg med skåp och diskho. En del material är synligt men 
inte nåbart för barnen. Det finns ett fönster, där ett av borden är placerade och längs 
med ena väggen finna öppna hyllor, skåp och diskbänk. 
   
 
4.1.2.4. Hemvrån 
Nästa rum med ingång från det centrala är hemvrån. Härinne finns diskbänk, lågt bord 
och stolar, krokar med utklädningskläder. På golvet finns en heltäckande matta i 
kulörta färger. Denna matta är tänkt att fungera som ljuddämpande.  
  
  
4.1.2.5. Sinnes/vilrummet 
Det tredje rummet på höger sida som nås från det centrala rummet är sinnes-
/vilrummet. Här är möblemanget sparsamt sånär som på de garderober där 
madrasserna förvaras. Material och dekoration är uppsatta på väggar och tak. I 
rummet finns en cd-spelare. 
   
   
4.1.2.6. Byggrummet 
Tvärsöver det centrala rummet, mittemot sinnes-/vilrummet finns byggrummet. Även 
här är möblemanget sparsamt, ett litet bord och backar med lego. På väggen finns en 
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lego platta uppsatt och på golvet ligger en så kallad pusselmatta i skumgummi material. 
   
 
4.1.2.7. Rörelserummet 
Ingången bredvid går till rörelserummet som endast är möblerat med lekmaterial i 
större format som madrass, kryptunnel i trä och mjuk stor kudde. Vid ingången till 
rörelserummet finns bilder med olika leksaker på och röda kryss över bilderna. 
Avdelningen är dekorerad med mycket bilder och olika färger och former. 
 
 
4.1.3. Språkrummet 
Alla avdelningar på hela förskolan har tillgång till ett rum som kallas språkrummet. 
Detta rum är möblerat med madrasser på golvet som är formade som en soffa, en stor 
rund matta på golvet, en väggfast hylla och krokar med olika sagomaterialspåsar. Det 
finns en del material på andra språk än svenska. Under studiens gång har även en låda 
med bilar och en låda med Duplo lego tillkommit.   
 
4.1.4. Utemiljön 
Förskolan har tillgång till två stycken gårdar. Gårdarna är avdelade med huset och 
stängsel. På båda gårdarna finns gungor, sandlådor, klätterställningar och buskar och 
gräs. Även förråd med lika innehåll finns. Innehållet består bland annat av hinkar, 
spadar, formar, dockvagn, grävskopor och cyklar. Sittplatser i form av bord och bänkar 
finns även det. Förskolan är belägen i ett bostadsområde med flertalet lekplatser och 
har gångavstånd till en mindre skog. 
 
 
4.1.5. Användandet av de fysiska lärmiljöerna. 
Arbetslagen på de båda avdelningarna använder sina fysiska miljöer ganska likartat. 
Planeringen av miljöerna är snarlika, inredningen är även den snarlik. Möbleringen 
skiljer sig i först och främst det centrala matrummet. Avdelning A har här två 
lunchbord, det tredje i ateljén, varav ett är i full höjd. Avdelning B har alla tre bord i 
det centrala rummet och alla tre är låga. 
 
Barnen på de här två avdelningarna har tillgång till varandras miljöer dels genom 
aktivitetsgrupper där en pedagog från varje avdelning tillsammans med två barn har 
ett lärtillfälle tillsammans. Dels genom att avdelningarna öppnas upp mellan varandra 
med syfte att barnen fritt kan välja var de vill vara. Detta sker främst på morgonen, 
innan fruktstunden och på eftermiddagarna vid den fria leken. 
 
Efter lunchen går en pedagog från någon av avdelningarna till språkrummet med de 
barn som har vaken vila. Detta görs för att de barn som ska sova får en chans att somna 
in i lugn och ro. Under stunden i språkrummet väljer pedagogen aktivitet utifrån 
barnens intresse och gruppens sammansättning. Det kan vara läsa ur en bok, berätta 
en saga med hjälp av sagopåse eller sagolåda eller spela ett spel eller leka med bilarna 
eller lego. 
 
Båda avdelningarna har tydliga regler att i rörelserummet får det inte tas med leksaker. 
Dessa regler förmedlas både muntligt och bildligt då en bild med överkryssade leksaker 
sitter fastklistrad på golvet vid ingången till rörelserummen. 
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Barnen på de båda avdelningarna vistas mycket i hemvråerna men även en del i 
bilhörnorna och pusselhörnorna. Ateljén används mestadels på initiativ av 
pedagogerna. Ofta lockas barnen av att ta med sig leksaker in i rörelserummet och gör 
även försök till detsamma, även om de vet de gränser som finns. Detta sker tillexempel 
i de tillfällen barnen leker rollekar och ska gå och handla med sina barnvagnar. 
  
 
4.2. Intervjuer 
Efter transkribering av intervjuerna lyftes olika kategorier fram ur svaren. I dessa 
kategorier ryms de tankar och uppfattningar som pedagogerna har. Resultatet 
presenteras under dessa fyra kategorier; 
 
o Planering och utformande av miljön. 
o Vad är fysisk miljö och var finns den?  
o Vem har planerat och utfört den fysiska lärmiljön? 
o Miljöns betydelse för barns lärande. 
 
 
4.2.1. Planering och utformande av miljön 
Under kategorin lyfts faktorer som legat till grund för utformandet av den fysiska 
lärmiljön på avdelningarna fram. De flesta pedagogerna i intervjugruppen anger 
barnen som en faktor för planering av miljön. Genom att titta efter och identifiera 
barnens intressen används denna information till att utveckla och förändra befintlig 
miljö. Barnens intresse blir det som inspirerar och styr utvecklingen och 
förändringarna av miljön. En pedagog lyfte barnens ålder som en hindrande faktor, 
barnen på avdelningen är mellan ett till tre år. Det skapar begränsningar av hur och 
vad som kan göras med miljön. En pedagog lyfte fram praktiska frågor som en faktor, 
det vill säga de lokaler som finns till förfogande.  
 
Läroplanen är en faktor som ses som ett stöd i utformandet av miljöerna. ”Läroplanen 
ska ju finnas med i bakgrunden hela tiden i allt vi gör.”. Förskolan som de intervjuade 
pedagogerna arbetar på har lokala språkmål och dessa lokala språkmål är en faktor 
som ligger till grund för miljöns utformning. Ingen av pedagogerna anser 
förskolechefen vara en faktor. 
 
 
4.2.2. Vad är fysisk miljö och var finns den? 
De intervjuade pedagogerna svarade alla att den fysiska lärmiljön är den aktuella 
avdelningen, utemiljön (både gården och närmiljön), hela förskolan och materialet 
som finns runtomkring barnen. Miljön kan vara naturlig, till exempel skogen. Eller 
som motsats uppbyggd av personalen på förskolan. Pedagogerna svarade också att det 
är i just dessa två områden som är svar på var den fysiska miljön finns. En pedagog 
svarade ”naturligt ute men också ”uppbyggd” ute. Inne skapad av pedagoger.”. En 
annan pedagog gav förklaringen att ”det är det som vi erbjuder barnen”.  
 
 
4.2.3. Vem har planerat och utfört den fysiska lärmiljön? 
Kategorin vem syftar till att ta reda på vem eller vilka på förskolan som planerat och 
genomfört den fysiska lärmiljön på avdelningarna. Alla har svarat att arbetslaget 
tillsammans står för detta vem, men i vissa fall eller vissa situationer finns det mer eller 
mindre drivande personer. Dock sker allt i samråd i arbetslaget. En del av pedagogerna 
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nämner även barnen som delaktiga i planerandet av den fysiska lärmiljön, det är 
utifrån de intressen som barnen uttrycker som arbetslaget tar in och utvärderar och 
förändrar miljön. En pedagog svarade att arbetet med fysisk lärmiljö är en process som 
ständigt måste uppdateras för att möta barnen.  
 
 
4.2.4. Miljöns betydelse för barns lärande. 
Den fysiska miljön har en stor betydelse för barns utveckling anser pedagogerna. En 
pedagog menar att den fysiska miljön är en del av de intryck barnen får under en dag 
på förskolan. Samma pedagog uttrycker att miljön i och med detta bör vara attraktiv 
för barnen och locka barnen till lek och lärande. En annan pedagog anser att det är i 
miljön som intresse och nyfikenhet kan väckas hos barnen. Det gör att de kan utveckla 
sina tankar och lockas till lek. Samma pedagog framhäver att den fysiska miljön kan 
erbjuda en chans till ett större lärande. Även för det sociala samspelet är miljön viktig 
anser pedagogerna. Miljöerna gör att barnen kan upptäcka och leka tillsammans med 
andra barn och pedagoger. En annan typ social träning som sker i förskolemiljön är 
den att vänta på sin tur och att vuxna sätter gränser. En pedagog lyfter fram kopplingen 
till hemmet genom leksaker och material. På förskolan kan barnen leka och använda 
material på ett annat sätt än hemma. På förskolan kan material plockas fram stegvis i 
syfte att utmana barnen. I utemiljön menar en pedagog att motorikträning, 
kroppsuppfattning och övning av de olika sinnena får en viktig del. 
 
 
4.2.5. Skillnader och likheter hos arbetslagen 
Arbetslagen har i sina svar visat att tankarna om fysisk lärmiljö är snarlika. De båda 
avdelningarna har olika hörnor och rum på sina avdelningar och de ser den fysiska 
lärmiljön som en viktig aspekt för barns lärande. Användandet av lokalerna är 
likvärdiga. En klar skillnad finns dock i möbleringen av lunchborden. På avdelning A 
är de tre borden separerade från varandra. På avdelning B sitter de tre borden samman. 
 
 
 

5. Metoddiskussion, resultatdiskussion och 
analysdiskussion 

 
 
5.1. Metoddiskussion 
Denna fallstudie bygger på insamlandet av två empiriska material där valet föll på 
intervjuer och observationer.  
 
Intervjumetoden valdes för att få personernas uppfattning om fysiska lärmiljöer. Fem 
stycken öppna frågor ställdes till respondenterna och i en del intervjuer gjordes 
följdfrågor. I efterhand, vid bearbetningen av resultatet, blev det tydligt hur viktigt det 
är med övning i att intervjua. Vissa följdfrågor som hade bidragit till studien kom inte 
fram vid intervju tillfället.  
 
Datainsamlingen skedde på en förskola där lokaler, pedagoger och barn är välbekanta. 
Detta val gjordes för att öka sannolikheten för att få relevant information. 
  
 



12 
 

 

6. Resultatanalys 
 
 
6.1. Barncentrerad miljö 
Både intervjuerna med pedagogerna och observationerna visar på ett barncentrerat 
förhållningssätt i arbetet med den fysiska lärmiljön. Barnens behov och intressen ligger 
till grund för planeringen och utformandet av miljöerna på förskolan. Dock ges inte 
tillfälle för barnen att vara delaktiga i utformandet av miljön, såsom Björklid (2005) 
påtalar. Detta kan bero på barnens unga ålder. Pedagogerna har visat i intervjuerna att 
den fysiska miljön är den som barnen har runtomkring sig och möter varje dag. I denna 
barncentrerade tanke har de lyckts fånga in de områden som läroplanen (Lpfö 98/10, 
2010) tar upp: 
 
• Förskolan erbjuder en trygg miljö 
• Miljön är lockande och utmanande 
• De olika lärmiljöerna ger möjlighet till olika aktiviteter under en dag 
• När miljöerna används i den fria leken ges det utrymme till fantasi och 

kreativitet, både inom- som utomhus. 
  
 
6.2. Den fysiska miljön på avdelningarna 
Kapprummet har flera funktioner; mötesplats, avklädningsplats, läshörna, 
informationshörna och genomgångsrum. Genom de digitala fotoramarna och tavlan 
med information på flera språk så skapas förutsättningar för fler möten än möten 
person till person. Genom att ge kapprummet flera funktioner befäster pedagogerna 
det faktum att de anser att den fysiska lärmiljön är den miljö som finns runtomkring 
barnen. Kapprummet är inte bara den plats där barnen slussas in och ut på förskolan. 
Det blir en levande plats där barnen och dess vårdnadshavare/föräldrar möts av 
förskolans värld och där barnen kan lockas till aktivitet. Placeringen och användandet 
av soffan och bokhörnan visar på detta att använda kapprummet som en lärmiljö. 
 
I enlighet med Reggio Emiliafilosofin (Kragh-Müller, 2012) är lokalerna byggda så att 
ett stort rum är placerat centralt och blir en knutpunkt för de övriga rummen. Rummen 
används som matrum av de båda arbetslagen men även ”rum i rummen” finns här. På 
avdelning A finns bilhörna och pusselhylla. På avdelning B finns mattehörna, bilhörna 
och pusselhylla. Rummen får flera funktioner och barnen lockas till lärande aktiviteter 
och samspel. Placeringen av ”hörnorna” är strategiska och ger barnen utrymme till lek. 
Pedagogerna svarade i intervjuerna att miljön ska vara attraktiv och locka barnen, 
vilket även Björklid (2005) anser.  
 
Barnens behov av olika kommunikationssätt, då språket ofta är svagt, har utvärderats. 
På avdelning A har fotografier på pusslen satts upp för att barnen ska kunna förmedla 
vilket pussel de vill ha. Borden används inte bara vid mattillfällen utan används av 
barnen, både spontant och på initiativ av pedagoger, av andra aktiviteter såsom pussel, 
rita eller baka med trolldeg.  
 
Hemvråerna är den miljö där barnens intressen för rollspel fångats upp. Miljön gör 
kopplingar till barnens hem då möblering och leksaker är likvärdigt med sådant som 
används hemma. Arbetslagen ser de nära kopplingarna mellan hemmet och 
närmiljöerna enligt Bronfenbrenners modell (Björklid, 2005).  Många av barnen har 
småsyskon hemma så promenaderna med dockvagnarna blir igenkännande händelser 
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för barnen. Barnen kan då skapa sig den platsidentitet som Sandberg och Vuorinen 
(2008) beskriver.  Arbetslagen har lyckats skapa en attraktiv miljö för barnen som 
lockar till lek och lärande både för hela barngruppen och det enskilda barnet. 
Arbetslaget planerar både för individen och hela gruppen, i motsats till det Eriksson 
Bergström (2013) beskriver att förskoleverksamheter ofta gör planeringar för endast 
för kollektivet. 
 
Avdelning A har en ateljé som sprudlar av barnens alster och fönster hörnan används 
som mattehörna. De centralt placerade borden skapar goda tillfällen för socialt 
samspel mellan barnen och mellan barn och pedagoger. Här har man skapat en miljö 
som främjar social utveckling. Då ateljén även används som matrum får rummet 
ytterligare ett syfte och ger barnen ännu en platsidentitet. 
 
Avdelning B har färre uppsatta bilder och kreationer i sin ateljé. Möbleringen är 
annorlunda då borden är separerade från varandra.  
 
I de båda ateljéerna förvaras materialet oåtkomligt för barnen men de får ändå den 
tillgång till material som Lpfö 98/10(2010) föreskriver genom att materialet är placerat 
synligt så gott det går. Här syns det som kom fram i intervjuerna, att barnens ålder kan 
utgöra ett hinder för miljön. Allt material går inte att ha på barnens nivå då risken är 
att barnen inte kan hantera allt material. 
 
De båda bilhörnorna är välbesökta och här flödar leken och fantasin. Pedagogerna har 
tagit fram en miljö som verkligen lockar barnen, som de pratade om i intervjun. Och 
genom att pedagogerna lätt, utrymmesmässigt, kan vara delaktiga i leken så skapas 
lärandesituationer i olika proportioner. Bilar benämns med färger, de sorteras att 
radas upp efter storlek. Här skapas den lärandelek som Kragh-Müller (2012) beskriver 
när en kombination av lekmiljö och lärmiljö uppstår.  
 
Rörelserummen är de rum som är störst, förutom de centrala matrummen. Här tillåts 
barnen leka lekar som tar plats och låter. Rummen är placerade så att barnen inte 
behöver ta hänsyn till kamrater som sover. I detta rum finns regeln att inga leksaker 
får tas med in. Denna avgränsning har den tydlighet som Isbell (2012) efterfrågar. 
Barnen vet vad som gäller, och det blir en del i deras utveckling att försöka tänja lite på 
dessa gränser ibland. Här har pedagogerna anammat tanken som uttrycks i intervjun: 
att barnen ska ta hänsyn till de gränser som vuxna sätter. 
 
Varje dag använder arbetslagen språkrummet och denna miljö speglar verkligen 
förskolans språkmål, som var en av de bakomliggande faktorerna, som kom fram vid 
intervjuerna, vid utformandet av den fysiska lärmiljön. Här flödar det av material som 
kan användas till att utveckla språket; sagopåsar, flanosagor och sagolådor, spel och 
olika böcker. Arbetslagens barncentrerade verksamhet gör sig påmind i detta utrymme 
då de beslöt sig efter utvärdering att ta in en låda med duplolego och en låda med bilar. 
Detta för att ta tillvara barnens intresse för dessa leksaker och de lekar som uppstår. 
Här syns det arbetslagen uttrycker i intervjuerna att barnen utgör grunden för 
utvärderingar av miljön. Här har barnen varit en del av utvärderingen såsom Björklid 
(2005) framhäver. När barnen vistats i språkrummet så förändras miljön från 
språkmiljö till lekmiljö. Allt utifrån barnens behov.  
 
Arbetslagen försöker att få till utomhusvistelse varje dag. Det som kom fram i 
intervjuerna, att arbetslagens anser att den fysiska lärmiljön är runtomkring barnen 
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och där de befinner sig, syns tydligt i användandet av utomhusmiljöerna. Den egna 
gården har material och miljöer som stimulerar barnen till lekar av olika slag. 
Arbetslagen använder inte bara den egna miljön utan tar sig till andra miljöer som 
utmanar och utvecklar barnen på andra sätt. De beger sig till platser som är naturliga, 
såsom skogen, och anlagda lekplatser i närområdet för förskolan. I utomhusmiljöerna 
ger pedagogerna barnen det multimodala lärande som NCFF:s temanummer lyfter 
fram. Genom att barnen inte bara får höra ordet kotte så får de också möjlighet att se 
och känna på en kotte.  
 
 
6.3.  Sammanfattande analys 
Utifrån det som kommit fram i intervjuerna så syns det tydligt i observationerna att 
arbetslagen har samma tankar och synsätt på fysisk lärmiljö. Det är den miljö som 
finns runtomkring barnen under deras dag på förskolan. Detta synsätt på fysisk 
lärmiljö leder till att arbetslaget i användandet av den närliggande utemiljön skapar 
förutsättningar för samspel mellan barnens olika miljöer. Barnet är det som 
arbetslagen har betonat som källan till planering och utformande av den fysiska 
lärmiljön under intervjuerna. Arbetslagen är lyhörda för barnens intressen och detta 
syntes även i observationen av språkrummet och vid utvecklandet av fotografierna på 
de olika pusslen vid pusselhyllan.  
 
Under intervjuerna framkom det inte om pedagogerna var inspirerade av en viss 
pedagogisk filosofi men observationerna visade att influenser från Reggio Emilia finns 
i verksamheten. Både vad gäller råplaneringen av lokalerna med ett stort centralt rum 
med angränsande mindre rum. Och i planeringen hos arbetslaget att i dessa mindre 
rum så finns lärmiljöer med ett tydligt syfte och område. Likt Kragh-Müllers (2012) 
beskrivning av den fysiska pedagogiska miljön inom Reggio Emiliafilosofin. 
 
Arbetslagen samarbetar och arbetar tillsammans vilket syns i miljöerna då miljöerna 
är snarlika. Barnen får tillgång till de olika miljöerna som Lpfö 98/0 (2010) syftar på 
genom att avdelning A och B vissa tider öppnas emellan och barnen får fritt välja var 
de vill vara. 
 
 
 

7. Diskussion 
 
En förskoleverksamhet som skapar miljöer från barn för barn och alltjämt parallell 
arbetar med läroplanen, är det en utopi? Vad kan saknas i dessa miljöer? Denna studie 
har visat att arbetslag kan ha en barncentread verksamhet och barncentrerat utformad 
fysisk lärmiljö. Det kan vara så att denna barncentrerade tanke är ett bevis på att 
arbetslagen arbetar utifrån ett barn perspektiv, eller är det utifrån barnperspektiv. Vad 
är då skillnaden i dessa två perspektiv? Att ha ett barnperspektiv är att se till barnens 
bästa utifrån ett vuxet synsätt. Att utgå ifrån barnets perspektiv å andra sidan är att på 
barnens nivå gå in i deras perspektiv. Studien har visat att arbetslagen har ett 
barnperspektiv Om arbetslagen skulle anamma ett barn perspektiv skulle de till 
exempel kunna gå på knä igenom hela avdelningen och verkligen se det barnen ser från 
den höjden. Kanske skulle denna barncentrerade verksamhet utvecklas ännu mer efter 
en sådan promenad, att gå från vuxenperspektiv till barnperspektiv. Hur skulle den 
miljön se ut? De flesta möbler skulle säkerligen vara låga, bänkar bord och hyllor. 
Material och leksaker skulle troligtvis ligga överallt på golvet. Denna miljö kanske inte 



15 
 

 

är den trygga miljö som läroplanen syftar till (Lpfö 98/10, 2010). Samtidigt är barnens 
lärandemiljö pedagogernas arbetsmiljö. De vuxnas kroppar ska få de bästa 
förutsättningar att vara med barnen. Låga bord och stolar ser jag utgör ett hinder i 
detta då det kan vara väldigt slitsamt för de vuxnas leder att sjunka ned så djupt. 
 
Den fysiska lärmiljön har en stor del i barns vardag och utveckling. Det är i denna miljö 
som barnen ska få känna sig trygga, utmanas och lockas till lärande och utveckling. Att 
se leken som en del av lärandet gör att lekmiljöer kan ses som lärandemiljöer. Dessa 
lekmiljöer är föränderliga, och bör ses som föränderliga. Inom Montessoripedagogiken 
är detta en viktig del, att förändringar i miljön görs efter verksamhetens behov 
(Ahlqvist, Gustafsson & Günther, 2005). Jag håller med i det att för att alla barns ska 
få de utmaningar och chans till utveckling så bör utvärdering av den fysiska lärmiljön 
göras med jämna mellanrum. De pedagogiska filosofierna som tagits upp i denna 
studie ser miljön som en del av sin pedagogik. Arbetslagen har goda tankar och 
motiveringar kring miljön. Det jag saknar är den levande diskussionen. Hur kan 
arbetslaget utveckla sig själva och barnen genom förändringar i miljön? Diskussioner 
sker ständigt om måluppfyllelse, vistelsetider, pedagogiska dokumentationer, 
arbetstider etcetera. Allt med samma syfte att skapa en lärorik förskola. Det är i min 
övertygelse att vi skulle komma ett steg längre om de fysiska lärmiljön får en plats i 
dessa metakognitiva samtal. 
 
I studien har olika vinklar på fysisk lärmiljö lyfts fram. Först och främst att ordet 
lärmiljö är konstruerat. Olika pedagogiska filosofier anser att den fysiska miljön runt 
barnen är viktig och således är arbetet med den fysiska miljön viktig. Olika faktorer att 
ta hänsyn till vid planerandet och utförandet av miljön på avdelningar har visats på 
bland annat att tillsammans med de pedagogiska frågorna vad, hur och varför lägga till 
var. Under intervjun under frågan var den fysiska lärmiljön är så svarade en pedagog 
att det är ”det vi har runtomkring oss”. Att se på en fysisk lärmiljö med denna tanke 
gör att miljön alltid kommer vara med i yrkesrollen. 
 
 
 

8. Nya forskningsfrågor 
 
Intresset för fysiska lärmiljöer har sakta vuxit fram under en tid. Arbetet med denna 
studie har tydligt visat hur viktig denna aspekt är för barns lärande och utveckling. En 
fördjupning skulle kunna vara att titta på vilka kopplingar som finns mellan 
pedagogers kunskapssyn och utformandet av den fysiska lärmiljön, vilket inte täcks in 
i denna studie.  
 
En annan aspekt är ”miljön i miljön”. Vilka effekter har planerandet och 
genomförandet av den fysiska lärmiljön på förskolorna i förhållande till naturen och 
barns hälsa? Har vi de kunskaper som krävs om material och farliga partiklar som finns 
på förskolorna idag. Detta är frågor som skulle kunna bli en bra uppföljning på denna 
studie.  
 
Lekmiljö och lärmiljö är i förskolan nästintill detsamma. Skulle lekmiljö användas i 
skolan är det många som skulle ifrågasätta detta. Men om leken och miljön är viktig 
för barns lärande och utveckling borde skolans värld lära sig att se på detta med andra 
ögon. Idag möts barnen ofta av två helt olika världar när de går från förskolan till 
skolan. Frågan är om förskolan behöver skapa en skolhörna i sin fysiska lärmiljö eller 
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om skolan ska lära av förskolan? Ett sätt att börja vore att göra en studie om hur 
grundskollärare ser på den fysiska lärmiljön. 
 
• Är en pedagogs kunskapssyn synlig i den fysiska lärmiljön? 
• Hur medvetna är verksamheterna om hur material i möbler och leksaker 

påverkar miljön och barns hälsa? 
• Hur ser grundskollärare på den fysiska lärmiljön?  
 
 
 

9. Pedagogisk relevans 
 
Denna studie har visat att den fysiska lärmiljön är och ses som en viktig aspekt i barns 
lärande och utveckling. Att se miljön som en del av lärandet och ta in den mer i de 
diskussioner som förs kan ge en större utväxling av den pedagogiska verksamheten. 
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11. Bilaga Frågor 
 

Frågor till pedagoger på förskola angående fysisk lärmiljö. 
 
 
 
 
1) Vad är fysisk lärmiljö för dig? 

2) Var är den fysiska lärmiljön? 

3) Vilken vikt i barns utveckling, sociala och kognitiva, har den fysiska 

lärmiljön? 

4) Vem/vilka har planerat/genomfört den fysiska lärmiljön hos er? 

5) Vilka faktorer ligger till grund för planerandet/utformandet? 

 


