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Den pedagogiska miljöns utformning har betydelse för barns lärande på förskolan. 
Genom att interagera med omgivningen erövrar barnen världen omkring dem. Vårt 
syfte med studien är att förstå hur personalen på förskolan resonerar kring utform-
ningen av förskolans fysiska inomhusmiljö på deras avdelning med ett fokus på 
barns delaktighet, inflytande, samspel och samlärande. Vi valde utifrån vårt syfte att 
använda oss av fokusgruppsintervjuer. I fokusgruppsintervjuerna fick personalen 
diskutera sin inomhusmiljö utifrån våra frågeställningar. Resultatet i vår studie vi-
sar att personalen gör sitt yttersta för att utforma miljön efter vad läroplanen ger 
uttryck för. Genom att observera sina barngrupper ser personalen var intresset finns 
hos barnen och kan utforma inomhusmiljön efter vad de ser. Personalen lyfter fram 
att det sker samspel och samlärande i deras verksamhet, en del lyfter fram konflikt-
hantering medan andra ser hur barnen samspelar i leken. Vår slutsats är att en av 
grupperna inkluderar barnen genom att samtala med barnen kring beslut som bes-
lutas på avdelningen, medan de andra grupperna väljer att observera sina barn när 
de utformar sin inomhusmiljö. 
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1. Inledning 
Vi är intresserade av att förstå hur personal i förskolan resonerar kring förskolans 
fysiska inomhusmiljö. Forskning som genomförts i förskolan vittnar om trånga lo-
kaler och brist på utrymme (Björklid, 2005). Många av dagens förskolor är byggda 
och anpassade för mindre barngrupper än de barngrupper som vistas i lokalerna 
idag (ibid.). Hur resonerar och löser personalen detta utifrån de lokaler som de har? 
Utvärderingar som tidigare genomförts i förskolan visar att personalen som arbetar 
på förskolorna ser att miljö och lokaler är en viktigare kvalitetsfaktor än vad led-
ningen i kommunen gör (Skolverket, 2005). Kommunen tar inte hänsyn till hur lo-
kalerna är utformade när de tar beslut om barngruppernas storlek (ibid.). 
 

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 
utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten 
ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet ta till vara och stärka barnets in-
tresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Utbildningsdepar-
tementet, 2010, s.9). 

 
Vi är även intresserade av hur personalen resonerar kring barns delaktighet, infly-
tande, samlärande och samspel med fokus på förskolans fysiska inomhusmiljö. Då 
vi av egna erfarenheter upplevt hur barngrupperna växer och samma lokaler an-
vänds blev vi nyfikna på hur personalen i verksamheterna resonerar kring deras in-
omhusmiljö.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen resonerar kring utform-
ningen av förskolans inomhusmiljö, med fokus på barns delaktighet och inflytande, 
samlärande och samspel.  
 

1.2 Frågeställningar 
• Hur tänker personalen kring barnens delaktighet och inflytande i utform-

ningen av inomhusmiljön? 
 

• På vilka sätt anser personalen att den fysiska miljön bidrar till samlärande och 
samspel? 

 
 

1.3 Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt kommer de vanligast förekommande begreppen i vår studie att för-
klaras. 
 
Fysisk miljö är ett samlingsbegrepp för material och den fysiska miljöns design 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).   
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Delaktighet handlar om att ha rätt till att delta i processen och även att vara med i 
något som redan är förutbestämt (Arnér & Tellgren, 2006). 
 
Inflytande handlar om att ha en påtaglig möjlighet att kunna påverka sin egen situ-
ation (Arnér & Tellgren, 2006). 
 
Samlärande innefattar lärande mellan individ och kollektiv, mellan människor och 
mellan- och inom miljöer och kulturer. Genom att dela vår verklighet med andra 
skapar vi mening, förståelse och innebörd. Utifrån detta kan vi se på samlärande som 
en mänsklig kvalitet men även ett sätt att förhålla sig till kunskap och till andra (Wil-
liams, 2006). 
 
 

2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt redovisas litteratur som vi strukturerat upp i fem rubriker. Vi redogör 
för den fysiska miljön, barns delaktighet, inflytande, samspel, samlärande och lek. 
Styrdokumenten finns sammanfattande i slutet av detta avsnitt. 

2.1 Den fysiska miljön 
Den pedagogiska miljöns utformning har stor betydelse för barns lärande på försko-
lan, genom att interagera med omgivningen så erövrar barnen världen omkring dem 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Författarna ger en idealbild av hur de 
anser att förskolans miljö bör vara utformad. Pramling Samuelsson och Sheridan 
anser att den fysiska miljön ska ge barnen budskap om vad som förväntas av barnen 
i verksamheten.  Miljön bör vara utformad så att den stimulerar, utmanar och un-
derlättar barns inlärning. Vidare menar författarna att personalen bör reflektera 
över vilka lokaler och utrymmen de har till förfogande, och utefter det arrangera 
materialet så att barnen får goda förutsättningar för lärande och utveckling. Genom 
att utforma miljön så att material finns i barnens höjd och tillgängligt för barnen, 
blir de inte begränsade i sitt inflytande. Barnen kan själva styra över vad de vill göra 
i verksamheten. Ett exempel är, när det är dags att duka för lunch bör det finnas 
utrymme för materialet så barnen inte ska behöva avbryta sitt skapande och sin lek. 
Materialet bör finnas kvar framme så barnen kan fortsätta efter avbrottet (ibid.). 
Nordin-Hultmans (2004) studie som hon genomfört i förskolan visar att material 
och vissa aktivitetsmöjligheter är placerade i rum som barnen inte har tillgång till, 
eller är placerade högt upp så barnen inte kan nå materialet själva. Vilket betyder att 
pedagogiskt material av olika slag är åtskilda i relation till varandra (ibid.). I Skolin-
spektionens granskning (2012:7) framkom det hur olika förskolorna hade placerat 
sitt material. En del av förskolorna hade material placerat så att inte barnen kunde 
nå materialet, och det fanns även material som var inlåst. Detta material kunde en-
bart personalen tillhandahålla. Personalens argument på dessa förskolor var att det 
blir stökigt eller att materialet var farligt för de små barnen. Enligt Skolinspektionen 
finns det en risk att barnen på dessa förskolor går miste om viktigt lärande, utveck-
lande av självständighet och tillit till sin egen förmåga. På andra förskolor fanns 
materialet tillgängligt för barnen. Där ställde barnen tillbaka materialet på sin plats 
när de använt det. Personalen på dessa förskolor märkte att barnen lärde sig att 
vårda materialet och skapade en självständighet (ibid.). 
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När personalen på förskolan ska arrangera miljön bör de ha ett syfte med möble-
ringen enligt Pramling (1993). Små lokaler som är möblerade för få barn ger större 
koncentrationsmöjligheter. Större lokaler som är utformade efter fler barn ger ut-
rymme för spring, vilket ofta genera till att konflikter och bråk uppstår. Isabell 
(2012) menar att beroende på hur personalen valt att möblera den fysiska miljön 
påverkas barnens lärsituationer. Där det förväntas att barnen ska vara bullriga och 
högljudda bör materialet som skapar högt ljud vara placerat i samma rum. De barn 
som vill leka lugnare lekar ska få möjlighet att göra det utan att bli störda av de som 
leker mer bullrigt. De olika miljöerna bör vara placerade så att de inte störs av 
varandra (ibid.). I de förskolor som deltog i Nordin-Hultmans (2004) studie var 
många av rummen avskilda med dörrar och väggar. Det pågick olika aktiviteter i de 
olika rummen och materialet blev organiserat efter aktiviteterna. Detta medför att 
hela avdelningen blir inrutad och barnen blir begränsade i hur de vill flytta aktivite-
terna runt på avdelningen (ibid.). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser 
att miljön på förskolan inte bör vara statisk utan det ska gå att förändra och anpassa 
den efter vilken verksamhet som skall äga rum. Författarna menar att barnen bör 
vara involverade i utformningen av miljön för att synliggöra barnens lärande (ibid.). 
Genom att personalen använder sig utav pedagogisk dokumentation synliggörs vad 
som sker i verksamheten och den fysiska miljön (Skolverket, 2012). Personalen kan 
se hur barnen rör sig mellan olika rum, hur de sysselsätter sig och vilka förbindelser 
barnen har till olika platser i förskolan. Utifrån det som personalen ser i sin doku-
mentation kan de ordna sin inomhusmiljö. Genom att se till barnens intressen och 
bevara det som intresserar barnen bör de samtidigt tillföra nytt material som väcker 
nya intressen hos barnen och som utmanar barnen i miljön (ibid.). Björklid (2005) 
refererar i sin studie till Engdahl, Hallström-Welén och Rindsjö (1998) som genom-
fört en kartläggningsstudie i åtta förskolerum om den fysiska miljön. Författarna 
konstaterar att flertalet av personalen inte förändrar inomhusmiljön. Utifrån sin 
studie anser författarna att det är viktigt att på något sätt öka medvetenheten om 
miljöns betydelse för barns utveckling och lärande (ibid.).  
 
I förskolan är delar av miljön arrangerad och färdigdefinierad, ett exempel på en 
arrangerad miljö är ”dockvrån” (Änggård, 2007). Dessa miljöer är ofta utformade 
efter ett visst antal deltagare, där rollerna är förutbestämda och miljön är möblerad 
efter speciellt förväntade lekar som är genomförbara. Personalen behöver inte styra 
barnen i deras tänkta lekar men författaren påpekar att barnen inte alls behöver 
leka de lekar som miljön inbjuder till (ibid.). Material stödjer sig på olika normer 
och föreställningar om vad barn förmodas göra (Nordin-Hultman, 2008). Eriksson 
Bergström (2013) såg i sin studie att barnens lekar och handlingsutrymmen påver-
kades beroende på hur materialet på avdelningen erbjöds, och hur rummens yttre 
fysiska ramar var. Ett exempel som författaren tar upp är dockvrån, där det är mö-
blerat med fysiska verktyg som har ett visst budskap. Rummet är möblerat efter ett 
familjetema och ger inte barnen handlingsutrymme att utveckla leken efter eget 
tycke. Författaren såg att barnen som lekte i dockvrån oftast lekte lekar som perso-
nalen möblerat för. Detta såg författaren som att barnens lekar överensstämde med 
personalens syfte med möbleringen av det utrymmet. Barnen upptäcker inga nya 
alternativa handlingserbjudanden utan fortsätter leka det som materialet i dockvrån 
är förutbestämt till att leka. När barnen lekte med material som var neutralt och 
som inte visade några specifika handlingserbjudanden som skulle upptäckas blev 
deras lek mer varierande och utforskande (ibid.).  
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En outtalad uppfattning om personalen i förskolan är att om de är bra på sitt jobb 
kan de göra ett bra jobb trots bristfälliga lokaler (Björklid, 2005). När planeringen 
av en pedagogisk verksamhet sker kommer ofta lokalerna i skymundan. I läroplanen 
och skollagen är den fysiska miljön sparsamt reglerad. I princip säger styrdokumen-
ten att den ska vara ändamålsenlig. När utvärderingar genomförts i verksamheten 
har inte lokalerna varit bristfälliga utan istället har personalens arbetsinsats kritise-
rats (ibid.). Utifrån Skolinspektionens rapport (2012:7) visar det sig att det är 
många förskolor som inte har lokaler som kan ge barnen det utrymme att uppnå de 
lärandeuppdrag som de har, eller bemöta de behov som barnen har. Personalen som 
Skolinspektionen samtalat med beskriver att de genom ett stort engagemang försökt 
hitta lösningar för hur de kan använda sina bristfälliga lokaler. Rummen på försko-
lorna är ofta indelade efter olika aktivitetsytor och funktioner. Trots trånga lokaler 
möblerade en del av förskolorna inspirerande hörnor med olika lekmaterial, och 
med material för kreativitet och lärande. För att omsätta läroplanens- och skolla-
gens krav är förskolorna beroende av material och de fysiska förutsättningar som 
förskolechefen tillhandahåller. Skolinspektionens granskning visade att många för-
skolor var begränsade i sin tillgång till utrymmen för att barnen ska få möjlighet att 
leka avskilt. På andra förskolor fanns lokaler med större utrymme. På en del av för-
skolorna var det rörigt med material som låg överallt och personalen lyckades inte 
skapa en bra lekmiljö trots att de hade ytor att tillgå (ibid.). 
 
Björklid (2005) refererar till De Jong (1996) forskning i sin forskning kring barns 
fysiska miljö. De Jong framhåller att förskolan måste ses som en miljö för barnen 
som vistas där. I miljön måste det tas hänsyn till barnens lärande och utveckling och 
deras olika förutsättningar. Respekten för barnen återspeglas i miljön. I en trång 
miljö finns större risker för konfrontationer och konflikter men även inlärningstill-
fällen kring hänsynstagande. De Jong anser att barnen har rätt till att leka bullriga 
lekar samtidigt som en del vill leka lugna lekar ifred, barnen ska kunna ha kontroll 
över sin egen situation. Att barnen ständigt ska behöva välja andra aktiviteter för att 
en del barn sover är inte en bra miljö (Ibid.).  
 

2.2 Den tredje pedagogen 
Inom den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia nämns miljön som den tredje 
pedagogen (Lenz Taguchi, 1997). Med detta uttryck menas att miljön på förskolan är 
utformad så att den kan verka som en tredje pedagog, barnen ska interagera med 
den utifrån sina egna villkor. Författaren skriver att Loris Malaguzzi som är grunda-
ren av Reggio Emilia ansåg att miljön i förskolan bör vara anpassad att den skiljer 
sig från hemmets miljö, detta är betydelsefullt för barnen. De ska få ta ett ansvar för 
miljön på förskolan och barnen ska erbjudas material som inte erbjuds i hemmet. 
Lenz Taguchi anser att en föränderlig miljö är viktigt, särskilt om personalen ska 
kunna använda miljön som en extra pedagog i ett projekt. Personalen måste då ut-
forma miljön så att den stimulerar och uppmuntrar barnen till att välja aktiviteter 
som omfattas av det tema som de ska arbeta med (ibid.).  
 

2.3 Barns delaktighet och inflytande 
När barn blir delaktiga och får inflytande skapas en demokratisk frihet för dem (Är-
lemalm-Hagsér, 2008). Ett exempel på hur demokrati kan tillämpas i barngruppen 
är att låta barnen få inflytande och säga sin mening kring deras vardag på förskolan. 
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Det är viktigt att lyssna på barnen och att alla barn blir lyssnade på. Genom att få 
vara delaktiga i beslut som tas på avdelningen tillägnar sig barn ett demokratiskt 
förhållningssätt och huvudsakliga demokratiska värderingar. Om barns perspektiv 
synliggörs kan den egna praktikens förväntade arbetssätt och tankegång utmanas 
och förbättras (ibid.).  
 
Förskolan kan ses som en plats där olika rum skapas med olika innehåll som möjlig-
gör nya och olika erfarenheter för barnen som vistas på förskolan (Halldén, 2007). 
Genom att lyssna på barnens resonemang kring de olika platserna på förskolan får 
personalen veta vilka erfarenheter som barnen får av rummen. Dessa kunskaper ger 
personalen möjlighet att diskutera vilken självbild och identitet som barnen utveck-
lar i interaktion med en viss plats (ibid.).  
 

Platsen kan sägas ha vissa egenskaper som inverkar, men människan inverkar också på plat-
sen genom sin tolkning av platsens egenskaper och sättet att tillskriva platsen speciella inne-
börder (Halldén, 2007, s.93). 

 

2.4 Samspel, samlärande och lek 
Mellan barn sker lärande oavsett ålder och vänskapsstatus (Williams, 2006), det spe-
lar ingen roll för lärande om barn är vänner eller inte. I en konflikt tillägnar sig barn 
kunskaper, till exempel att argumentera. Vi kan inte komma ifrån att människor lär 
sig något när de är tillsammans, det som är intressant är vad vi lär oss i olika situat-
ioner och hur. Genom att dela vår verklighet med andra skapar vi mening, förståelse 
och innebörd. Utifrån detta kan vi se på samlärande som en mänsklig kvalitet men 
även ett sätt att förhålla sig till kunskap och till andra (ibid.). 
 
Att tillhöra en gemenskap tillsammans med andra barn är något som är betydelse-
fullt för barn (Williams, 2006). Tillsammans få lösa konflikter, leka, samarbeta, 
bråka, gråta med mera. Få vara delaktig i ett sammanhang som till viss del är olika i 
förhållande till hemmet i familjen. Barn i förskolan är en del av ett kollektiv där det 
mesta de gör äger rum i gemenskap med andra vuxna och barn. Om ett barn är mitt 
uppe i en individuell sysselsättning som till exempel lägga ett pussel eller läsa en 
bok, försiggår detta i en gemenskap med andra. Genom att barnen får kommunicera 
och leka skapas sammanhang och ömsesidighet mellan barn. Händelser och erfa-
renheter blir betydelsefulla i leken, barnen får lära sig att bland annat ta hänsyn till 
varandra (ibid.).  
 
Barn lär av varandra i olika situationer vilket styrks av den kollektiva samlingen (Wil-
liams, 2006). Ett samlärande sker även i konflikter. Barnen lär sig att argumentera i 
och hantera sådana situationer. När barnen hamnar i en argumentation kan de ar-
gumentera för sin sak eller välja att ta den andres perspektiv som just då kan verka 
som en bättre lösning. De kan även komma fram till att det kan finnas många olika 
lösningar på problemet och att det inte enbart finns ett rätt svar. Det är inte alltid att 
barns samverkan fungerar felfritt. Studier som genomförts visar att barn skyddar sin 
lek genom att utveckla ett speciellt sätt att kommunicera som exkluderar en del barn 
från gemenskapen. Den första sociala hierarki som barn i samspel med vänner möter 
är om de ska få vara med i gemenskapen i leken eller inte. Barn på förskolan kan i 
barngruppen bli mobbade, utestängda från gemenskapen, frysas ut med mera. Detta 
är viktigt att personal är medvetna om när de organiserar lärande (ibid.).  
 



 9 

Som personal är det viktigt att ge barnen förutsättningarna för att samarbeta och 
lära av varandra (Williams, 2006). Genom att barn härmar och imiterar varandra 
blir lärandet spontant då det sker i samspel med varandra. En betydelsefull aspekt i 
detta är personalens synsätt på vad och hur ett lärande sker mellan barn. En annan 
synvinkel är personalens uppfattning om hur ett samarbete ska komma till uttryck 
mellan barn. Detta sker dels genom att den fysiska miljön utformas så barn spontant 
lär av varandra, men också att barnen ges tid till att samarbeta och möjlighet till 
kommunikation. Genom att konstruera bra möjligheter för samlärande, att ett lik-
värdigt lärande ska åstadkommas mellan barn, är det viktigt att personalen är med-
vetna om vilket syfte de har när barnen ska lära av varandra. Det går inte att dela in 
barn i olika grupper och tro att ett samlärande skall ske. En viktig tanke hos perso-
nalen är att skapa en miljö där barnen är delaktiga och känner sig trygga, kommuni-
cerar och samarbetar med andra på ett lätt och avslappnat sätt. Att synliggöra allas 
olika tankar hos barnen ger barnen möjligheter till att se på ett fenomen på olika 
sätt. Detta bidrar till att barnen får en uppfattning om hur många olika sätt det finns 
att se på saker. Vilken kompetens de har tillsammans kring olika fenomen, att bar-
nen tillsammans kan lära sig nya saker med hjälp av varandras kunskaper (ibid.). 
 
Forskning som genomförts i förskolan vittnar om trånga lokaler och brist på ut-
rymme (Björklid, 2005). Många av dagens förskolor är byggda och anpassade efter 
mindre barngrupper än de barngrupper som vistas i lokalerna idag. Detta gör att 
möjligheterna för att arbeta på det sätt som personalen vill idag begränsas (ibid.). 
Inomhusmiljön på en förskola måste vara utformad så att personalen kan utöva en 
varierad verksamhet anpassad efter den barngrupp som deltar i verksamheten 
(Skolverket, 2005). Material, lokaler och miljö bör göra det möjligt att bedriva en 
verksamhet som bygger på temaarbete och lek (ibid.). Författarna menar här att 
miljö, lokaler och material är skilda saker, utifrån våra tankar så ingår lokaler och 
material i miljön. Det pedagogiska förhållningssättet kan synliggöras med hjälp av 
att ta till vara situationer och utvidga barns lek (Welén, 2003). Genom att persona-
len tillhandahåller utformat material till barnen där de inspireras av att nyttja ex-
empelvis regellekar, pussel och spel, kan barns lek utvidgas. Leken kan få nytt liv 
genom att personalen kommer med förslag om lek och förändring av den pågående 
leken. Personalen kan själv gå in i leken med barnen och tillföra struktur och 
material (ibid.).  
 

2.5 Styrdokument 
Det är enligt skollagen (2010:800):  
 

Huvudmannens uppgift att se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.  

 
Skollagen (2010:800) visar att det är upp till varje kommun att bestämma hur 
många barn det ska vara per anställd och i vilken lokal verksamheten ska bedrivas. 
Det finns inget nationellt beslut om hur många barn/anställd det ska vara, det får 
varje huvudman i kommunen bestämma. 
 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att personalen 
ska vara med barnen i barngruppen och föra en öppen dialog med barnen. De ska ta 
till vara barnens intressen och lyssna till dem. Barnen ska erbjudas att vistas i en 
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miljö som är trygg och som lockar till aktiviteter och lek. Tillsammans ska arbetsla-
get utforma miljön att den passar den barngrupp som de har. Personalen ska arbeta 
för att skapa en bra atmosfär. Det är förskolechefens ansvar att köpa in material och 
se till att barnen har det material de behöver för att utvecklas och lära sig. Det är 
även förskolechefen som är ytterst ansvarig för hur miljön på förskoleavdelningarna 
är (ibid.). 
 
I allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2005) förklaras lagtexten om miljön i 
skollagen (2010:800). I skollagen står det att miljön i förskolan ska vara ändamåls-
enlig. I de förarbeten som genomförts till dessa bestämmelser betyder det att loka-
lerna ska vara anpassade i utformning och storlek för verksamheten som ska bedri-
vas (Skolverket, 2005). Det ska finnas material som underlättar för verksamheten så 
barnen kan erbjudas lärande, fostran och omsorg. Grunden till dessa bestämmelser 
angående lokalens storlek, utformning och material är de regler och förordningar 
som är densamma som gäller för alla arbetsplatser utifrån Miljöbalken, Byggnads-
lagstiftningen och Arbetsmiljölagstiftningen. Personal och barn ska vistas i en så bra 
miljö som möjligt. Som nämnts tidigare betonar läroplanen för förskolan (Utbild-
ningsdepartementet, 2010) hur viktig miljön är för den pedagogiska verksamheten. 
Miljön ska enligt de allmänna råden (Skolverket, 2005) vara innehållsrik och öppen 
och locka barnen till lek, lärande och utforskande. Miljön i förskolan sätter ramarna 
för den pedagogiska verksamheten samtidigt ska miljön vara en del av verksamhet-
en. Den pedagogiska miljön ska ses som en aktiv part i det pedagogiska arbetet (s. 
20). När det kommer till säkerheten är det viktigt att miljön är utformad så att per-
sonalen lätt kan överblicka verksamheten. Den ska underlätta för samspelet mellan 
vuxna och vuxna- och barn. För att personalen ska klara av att arbeta utifrån läro-
planens riktlinjer och mål måste inomhusmiljön vara utformad så att personalen 
kan bedriva en verksamhet som är varierande och anpassad till de barn som finns i 
verksamheten. När miljön utformas ska materialet, miljön och lokalerna anpassas 
att de möjliggör en verksamhet som bygger på lek och tematiskt arbetssätt. Den be-
höver också utformas så att det går att driva aktiviteter med både stora och små 
barngrupper. Lugna och aktiva aktiviteter ska kunna genomföras. Dessutom ska 
miljön vara anpassad utifrån en god omsorg som täcker barnens behov (ibid.). 
 
I förskolans olika uppdrag har leken en självklar plats (Skolverket, 2005). Barnen 
lär i leken och stimuleras i till exempel kommunikation, symboliskt tänkande, inle-
velse och fantasi. De lär sig att lösa problem och att samarbeta. För att leken ska 
utvecklas behöver vissa villkor uppfyllas, barnen behöver tillräckligt med utrymme 
och tid. De behöver leka utan att det sker ett avbrott i leken under en samlad tid. Det 
behövs lekmiljöer både utomhus och inomhus som stimulerar barnen och uppmunt-
rar deras kreativitet (ibid.).  
 
Utvärderingar som tidigare genomförts visar att personalen som arbetar i försko-
lorna ser att miljö och lokaler är en viktigare kvalitetsfaktor än vad ledningen i 
kommunen gör (Skolverket, 2005). Kommunen tar inte hänsyn till hur lokalerna är 
utformade när de tar beslut om barngruppernas storlek. Med tanke på detta är det 
viktigt att ett uppföljnings- och utvärderingsarbete i kommunen genomförs som vi-
sar om förskolans lokaler och miljö är ändamålsenliga. Om miljön och lokalerna inte 
är ändamålsenliga är det viktigt att en diskussion förs med personalen om hur de 
ska förbättra miljön och lokalerna. Inne- och utemiljön bör vara utformad så att 
personalen kan ha uppsikt över barnen som de ansvarar för (ibid.). 
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilken metod vi använt oss av och hur vi 
gick tillväga när vi genomförde vår kvalitativa studie. Vi skriver även om vårt urval, 
databearbetning och beaktande av etiska aspekter. 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi är intresserade av att höra 
hur personal i förskolan resonerar kring förskolans fysiska inomhusmiljö. Det kvali-
tativa synsättets huvuduppgift är att tyda och begripa de resultat som uppstår, inte 
förklara, förutsäga eller generalisera (Stukát, 2005). Den som genomför studien vill 
beskriva eller gestalta något (ibid.). Förenklat kan man beskriva att syftet inom kva-
litativa undersökningar är att förstå det som analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). 
Den som genomför studien beskriver verkligheten genom datainsamling som består 
av verbala uttalanden, till exempel inspelningar av intervjuer, observationer med 
mera. Vid databearbetning inom kvalitativa undersökningar bekräftas det tolkande 
arbetssätt som använts, närheten till datamaterialet och ett intresse för att gå på 
djupet. Det är dock inte så enkelt att beskriva kvalitativ forskning då det finns 
många olika traditioner inom det (ibid.).  
 

3.1  Datainsamlingsmetod  
Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer med två till tre deltagare. Vår avsikt 
var att ha tre deltagare i varje intervjugrupp men det blev ett bortfall på grund av 
sjukdom vid två av intervjutillfällena. Vi fick då intervjua två deltagare istället för 
tre. Intervjuerna genomfördes likadant som en fokusgruppsintervju och samtalet 
fördes på samma sätt. De två deltagarna diskuterade och reflekterade under inter-
vjun. Vi fick ett omfattande resultat trots att det blev ett bortfall. 
 
Då vårt syfte med studien är att ta reda på hur personal resonerar kring deras fy-
siska inomhusmiljö på avdelningen på förskolan valde vi fokusgruppsintervjuer. Vi 
tog fasta på vad Wibeck (2010) nämner om en del egenskaper som karakteriserar en 
liten grupp. I en dyad (två personer) eller en triad (tre personer) får varje person 
lättare en känsla av inverkan och gemenskap. Utifrån detta valde vi att genomföra 
fyra fokusgruppsintervjuer med två till tre deltagare i varje grupp. Vi läste även att 
olika författare har olika uppfattningar om hur stor en fokusgrupp bör vara. Wibeck 
(2010) anser att en fokusgrupp bör bestå av minst fyra personer och som mest sex 
personer. Denscombe (2009) rekommenderar att fokusgruppens storlek bör vara 
sex till nio deltagare. Författaren nämner även mini fokusgrupper som används i 
småskalig forskning och dessa grupper består då av tre till fyra deltagare (ibid.). 
Denna studie är en småskalig studie därför valde vi att genomföra intervjuer med 
minifokusgrupper. 
 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Det betyder att frågorna 
kommer i en viss ordningsföljd och är färdigdefinierade av moderatorn innan inter-
vjutillfället (Denscombe, 2009). Vi valde semistrukturerade intervjuer för att vi ville 
jämföra hur personalen resonerar kring den fysiska inomhusmiljön på olika försko-
lor utifrån deras förutsättningar. Vi valde att använda det Wibeck (2010) benämner 
öppningsfrågor, nyckelfrågor och en avslutande fråga. Öppningsfrågorna har som 
syfte att göra gruppen bekväm med varandra och att de ska hitta någon eller några 
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samhörigheter med varandra (ibid.). De grupper som vi intervjuade arbetade till-
sammans i ett arbetslag så de kände redan varandra. För vår del fungerade dessa 
frågor mer som bakgrundsfrågor, vi fick veta lite bakgrund om deltagarna. Enligt 
Wibeck (2010) är nyckelfrågorna de viktigaste för analysen, därför ägnade vi oss 
mest åt dessa under intervjun. Som avslutning frågar moderatorn om det är något 
mer som de vill tilläga i intervjun eller om det är någon fråga som de vill gå tillbaka 
till (ibid.). Vi hade en intervjuguide (bilaga A) som vi följde men deltagarna fick 
även möjlighet att gå tillbaka till tidigare frågor under intervjuerna. Det är inte 
ovanligt att något nytt tas upp och man bör avsätta lite extra tid för detta så ingen 
deltagare känner sig stressad (Wibeck, 2010). Vi valde att skriva en intervjuguide 
(bilaga A) med en viss ordningsföljd på frågorna. Enligt Bjørndahl (2007) är frågor-
nas ordningsföljd viktig och bör bestämmas innan intervjun genomförs, eftersom 
det kan ha betydelse för hur intervjun fortskrider. Alla intervjutillfällena startade 
med bakgrundsfrågor. Frågor om bakgrund ställs i början av intervjun och bör vara 
frågor med enkla svar så deltagarna känner sig bekväma i situationen (ibid). Resten 
av frågorna var öppna nyckelfrågor som gav svar på vad våra forskningsfrågor hand-
lar om: vilken uppfattning personalen har på den fysiska inomhusmiljön i förskolan. 
Våra frågor var utformade att passa alla förskolans verksamheter och gav persona-
len utrymme att berätta hur de ser på förskolans fysiska inomhusmiljö och hur de-
ras barn i verksamheten påverkas av den. Vårt syfte är att undersöka hur personalen 
resonerar kring den fysiska inomhusmiljön.  

3.2 Urval 
Resultatet är baserat på ett bekvämlighetsurval då vi sedan tidigare hade etablerat 
kontakter med dem. De som ställde upp i intervjuerna var sex förskollärare och fyra 
barnskötare och benämns som personal i studien. Deltagarna i studien är verk-
samma på tre olika förskolor och uppdelade på fyra olika avdelningar. Två av avdel-
ningarna är småbarnsavdelningar med barn i åldern ett till tre år. De andra två av-
delningarna har barn i åldern tre till fem år. Denscombe (2009) nämner att vissa 
som genomför studier har som vana att använda sig av grupper som redan känner 
varandra. Han skriver att det finns fler fördelar med detta som till exempel att orga-
nisera fokusgruppen och att planeringen blir enklare genom att i god tid samordna 
tillfällen då möten kan ske (ibid.). Personalen som vi har intervjuat har ställt upp 
frivilligt. I denna studie görs ingen skillnad på utbildningsbakgrund. Vi har valt att 
benämna förskollärare och barnskötare för personal i studien. Detta gör vi då vårt 
syfte är att undersöka hur verksam personal i förskolan resonerar kring den fysiska 
inomhusmiljön och inte hur de olika utbildningsbakgrunderna påverkar synen på 
den fysiska inomhusmiljön. Vi är medvetna om att utbildningsbakgrunden skiljer 
sig och att förskollärarens ansvar är mer framskrivet i läroplanen för förskolan.  

3.3 Genomförande 
Kontakten med förskolorna skedde via mail, telefon och personlig kontakt. Vi pre-
senterade oss och berättade att vi är studenter på Mälardalens högskola som skriver 
ett examensarbete. Vi förklarade vårt syfte med studien och frågade om de var in-
tresserade att delta i vår studie. När personalen gett klartecken om medverkan i in-
tervjuerna bestämdes tid och plats. Innan intervjun informerade vi om de forsk-
ningsetiska aspekterna som studien vilar på. Därefter presenterade vi oss och för-
klarade moderatorns roll. Vi berättade att vi skulle ställa frågor utifrån vår intervju-
guide (bilaga A) och att vi skulle hålla en låg profil. Det var respondenterna som 
skulle driva samtalet. Vi utgick från Denscombe (2009) syn på moderatorns roll 
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som är att se till att diskussionen fokuserar på ämnet och att uppmuntra deltagarna 
till att medverka i diskussionen (ibid.). Under intervjun var vi relativt passiva men 
inflikade med följdfrågor när vi kände att svaren kunde utvecklas. Vi var även med 
och styrde in deltagarna på ämnet när vi märkte att de samtalade om något annat. 
Enligt Wibeck (2010) bör moderatorn sträva efter att hålla en så passiv roll som 
möjligt eftersom deltagarna i fokusgruppen ska diskutera ämnet fritt (ibid.). Vi av-
slutade intervjun med att fråga deltagarna om det var något mer de ville tillägga i 
intervjun. Avslutningsvis frågar moderatorn om det är något mer som deltagarna 
vill tilläga i intervjun eller om det är någon fråga som de vill gå tillbaka till (Wibeck, 
2010). Det är inte ovanligt att något nytt tas upp och man bör avsätta extra tid för 
detta så att ingen deltagare känner sig stressad (ibid.). Intervjuerna spelades in med 
hjälp av mobiltelefon. Vi valde att spela in intervjuerna för att fokusera på deltagar-
na och inte missa viktig information genom att anteckna, i och med att vi sedan 
transkriberade intervjuerna fick vi ett överskådligt material att arbeta med till vårt 
resultat. Bjørndahl (2007) skriver genom att använda sig av ljudupptagare under 
intervjun blir den information man får är både noggrann och riktig. Att använda sig 
av inspelning gör att intervjun i sin helhet kan skrivas ut genom transkribering, vil-
ket tar tid men är till stor nytta (ibid.).  
 
Vi valde att göra två intervjuer var. Vi räknade med att intervjuerna skulle ta max 60 
minuter. Intervjuerna tog 15-40 minuter att genomföra på grund av att en av oss sa 
till deltagarna att de kunde räkna med att intervjun skulle ta 20-40 minuter. Vilket 
kunde påverka deltagarna till att inte vidareutveckla sina svar. En av intervjuerna tog 
40 minuter och där var svaren mer utvecklande. Personalen vid denna intervju hade 
bett om frågorna i förväg då de hade ont om tid men ville ändå ställa upp på inter-
vjun. Personalen fick frågorna i förväg, och i efterhand anser vi att vi borde gjort så 
vid samtliga intervjuer eftersom svaren blev mer djupgående vid den intervjun. Inter-
vjuerna kan självklart påverkats av andra faktorer men vi tror att det varit till vår för-
del om all personal fått intervjufrågorna i förväg.  
 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Efter att vi genomfört våra intervjuer transkriberade vi vårt material. Wibeck (2010) 
nämner att transkription kan göras på olika sätt, allt från att skrivas ner ordagrant 
till att ändra talspråk till skriftspråk. Vi har valt att transkribera vårt material orda-
grant men i resultatdelen är det sammanställt i skriftspråk där vi även tagit med ci-
tat från transkriberingen. När vi genomfört transkriberingen valde vi att kategori-
sera utifrån vår intervjuguide i ett första skede. Vi samlade alla svar vi fått från de 
olika grupperna under dessa kategorier. Vi skrev ut alla fyra intervjuer för att lättare 
få en överblick och kunna klippa och klistra ihop där vi såg skillnader och likheter i 
materialet. Därefter har vi valt att kategorisera vårt resultat utifrån våra frågeställ-
ningar. Efter det tittade vi efter skillnader och likheter i resultatet. Med hjälp av lit-
teraturen har vi i analysen jämfört vårt resultat av intervjuerna. Detta gjorde vi ge-
nom att läsa vårt resultat flera gånger och hitta gemensamma nämnare. I litteratu-
ren såg vi sedan vad författarna skriver om fenomenet. 
 

3.5 Beaktande av etiska aspekter  
Vi har följt Vetenskapsrådet (2011) forskningsetiska principer. Vi informerade delta-
garna i undersökningen om vårt syfte med studien. I vår första kontakt med persona-
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len på förskolorna så informerade vi muntligt om att det var frivilligt att delta i vår 
studie. Vi informerade även om att det inte kommer framgå vilka som deltagit i stu-
dien. Vi har behandlat alla uppgifterna konfidentiellt. Vi informerade deltagarna att 
de hade möjlighet att avbryta sin medverkan i studien. 

 

4. Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi vårt sammanställda resultat av de fokusgruppsinter-
vjuer vi genomfört. Vi har sammanställt svaren i tre rubriker som vi valt utifrån våra 
frågeställningar.  

4.1 Personalens tankar om förskolans inomhusmiljö 
Två av fokusgrupperna ser på miljön som den tredje pedagogen. De andra två grup-
perna benämner inte miljön på det sättet alls. En av gruppernas tankar kring när de 
utformar sin avdelning är att det ska vara funktionellt och alla barn ska få plats. De 
vill att avdelningen ska vara mysig och inbjudande. Samtidigt i intervjun nämner en 
i personalen att:   
 

Går man in i vårt lekrum då vänder man och går ut för det är noll inspirerande och hur ska vi 
få det inspirerat, vi måste ha alla bord där inne för vi måste äta någonstans vi har inte så 
mycket material att ta fram längre. Tyvärr är det så. Och då känner jag att jag inte är tillfreds 
med det att vi inte kan få till det bättre. Som att jag är en sämre pedagog som inte kan få till 
den där mysiga läromiljön (grupp D). 

 
En annan grupp utformar miljön efter vad läroplanen ger uttryck för, den ska ut-
mana till självständighet, samarbete, upptäckarglädje, den ska vara trygg och det 
ska vara anpassat efter barnen. Det är endast denna grupp som nämner att de ut-
formar inomhusmiljön utifrån vad det står i läroplanen för förskolan. En annan 
grupp nämner skolinspektionen:  
 

En rektor sa att vi skulle tänka på att en dag kommer inspektionen och vad tänker inspektö-
ren när han eller hon kliver in på avdelningen känner han eller hon att jippi här var det trev-
ligt, mysigt här vill man vara och här händer det grejer här jobbar de här blir man inspirerad 
(grupp D).  

 
Alla grupper nämner att de förändrar sin inomhusmiljö. Två av grupperna gör små 
förändringar hela tiden. En av personalen i ena gruppen nämner att de genomfört 
en liten förändring samma dag som intervjun genomfördes. 
 

Idag så flyttade vi legobordet. Vi ville byta ut sanden så vi flyttade legobordet där sanden 
stått och genast drog det barnen dit (grupp A). 

 
En av dessa grupper gör även en stor förändring ungefär var tredje månad och då 
kan ett rum få ett helt nytt tema. En annan grupp har precis möblerat om hela av-
delningen med syfte att få det lugnare. Den fjärde gruppen gjorde några små föränd-
ringar inför höstterminen då barngruppen utökades. En av grupperna lyfter fram att 
de gått utbildning i pedagogisk dokumentation. De har då fått lära sig att de på kväl-
len, innan de stänger förskolan, kan de bygga upp att en lek är på gång med hjälp 
utav material. De nämner även att de var medvetna om miljön precis när de gått 
utbildningen men vartefter tiden gått har de tappat lite. De tror att det beror på hög 
närvaro och många barn i barngruppen. De reflekterar över att de borde göra en 
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dokumentation och reflektion över sin miljö och samtidigt ställa sig frågor som vad 
är rummet till för? Vad får barnen ut av rummet? 
 
En av grupperna reflekterar över att de har material undanplockat. Personalen 
skulle vilja ha mer material framme, de märker att barnen inte frågar efter till ex-
empel flaskfärger. En annan grupp har valt att ta bort material som till exempel 
tuschpennor då deras barngrupp inte klarade av att hantera det materialet. Persona-
len betonar att de måste arbeta med barnen en och en för att de ska lära sig att han-
tera tuschpennorna men det tar lång tid att träna med varje enskilt barn för att få 
det att fungera. De övriga två grupperna anser att det ska finnas så mycket material 
som möjligt tillgängligt för att inspirera barnen att leka med varandra. 
 
Alla grupper anser att ekonomin är det som begränsar dem när de utformar inom-
husmiljön, de har inte råd att köpa in det material de vill för att kunna stimulera 
barnen i deras intressen. Även de stora barngrupperna lyfter alla fram som en be-
gränsning. En av grupperna lyfter fram att det är brist på personal som begränsar 
dem. En av grupperna samtalar om att lokalerna begränsar dem, avdelningen är 
liten och det finns inte många stora utrymmen. 
 

Och vi tycker ju att lokalen är torftig, det finns ju ett stort behov av att köpa in nytt material 
därför det som finns är gammalt och trasigt men det finns inga pengar, det behöver målas 
om, dörrar är skeva, det drar. Det här är ett gammalt 70-tals bygge som typ har lappats och 
lagats allt eftersom (grupp D). 

 
En av grupperna nämner att de använder sig utav återvinningsmaterial. En annan 
grupp lyfter fram att de inte ser någon problematik kring lokalerna då deras förskola 
är anpassad för verksamheten. Även om ekonomin begränsar personalen i utform-
ningen av miljön så försöker de finna andra lösningar. De säger att de är påhittiga, 
de menar att vill man så kan man bygga upp en miljö. 
 

alltså man spinner på varandras tankar och man löser grejer och kommer på men vi kan göra 
så här istället av det här så blir det, det här, vi är ganska påhittiga och göra saker billigt 
också. Kläcker någon en vision så kanske den tredje kan komma på hur visionen kan nås 
fram till (Grupp B). 

 

4.2 Barns samspel och samlärande 
En av grupperna svarar på frågan om de märker att miljön påverkar barnens sam-
spel och samlärande: 
 

Barnen är ju mycket, mycket mera harmoniska nu. Det är inte alls samma konkurrens 
(Grupp C). 

 
Två andra grupper lyfter fram konkurrens och negativa diskussioner när frågan om 
samspel och samlärande lyfts. På grund av trånga lokaler märker personalen att det 
uppstår konflikter. En av grupperna säger att barnen har svårt att leka utan att det 
uppkommer diskussioner på grund av de trånga utrymmena. I ett och samma rum 
kan det pågå ca tre till fyra olika lekar och ibland krockar lekarna, ett barn tar en 
leksak som ett annat barn vill ha och då uppstår konflikter och konfrontationer. Den 
andra gruppen vi intervjuade säger att om det finns tid så ser personalen att en kon-
fliktlösning kan bli en lärandesituation. 
 
En av grupperna lyfter fram ”rum i rummet” som ett positivt bidrag till samspel:  
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Och sen att man har flera rum i rummen så att man kan inspireras av varandra, att man kan 
se att där borta håller de på med en sak och att man kanske kan mötas i leken. Att man har 
olika saker i samma rum (Grupp A). 

 
En av grupperna ser att när barnen är i målarrummet och skapar så lockar det flera 
barn till aktiviteten som pågår. Då anser personalen att det sker ett samlärande när 
barnen tittar på varandras alster och vill göra likadant.  
 

4.3 Barns inflytande och delaktighet 
Tre av grupperna observerar och lyssnar in vad barnen samtalar om och sen anpas-
sar personalen miljön utefter vad de hört och sett. Ingen av dem frågar barnen hur 
de vill ha det på avdelningen. En av grupperna som arbetar med barn i åldrarna 1-3 
år säger: 
 

Men vi har ju inte som med de stora barnen där vi sätter oss ner och säger här har vi ett tomt 
rum vad ska vi göra med rummet? (Grupp B). 

 
En grupp har delvis inkluderat barnen i utformningen av miljön och även i större 
beslut som tas på avdelningen. Personalen lyfter fram att miljön påverkar barnen 
och därför försöker de inkludera barnen så ofta de kan. Personalen låter ofta barnen 
komma med synpunkter om beslut som personalen blivit tvungna att ta utan bar-
nen. Genom att hålla en öppen dialog med barnen märker personalen att barnen 
brukar vara tillfreds med de beslut som tas på avdelningen. 
 

5. Analys 
I detta avsnitt analyserar och jämför vi vårt resultat med tidigare litteratur.  
 

5.1 Fysiska inomhusmiljön och delaktighet 
Resultatet av vår studie visar varierande beskrivningar av miljön. Några av lokalerna 
som förskoleverksamheten bedrivs i beskriver personalen som trånga och inte anpas-
sade efter dagens verksamhet medan andra beskriver sina lokaler som de arbetar i 
som anpassade efter dagens förskoleverksamhet. Alla förskolor där vi genomfört våra 
intervjuer är byggda på 1970- och 1980-talet innan förskolan fick en läroplan och 
barngrupperna var mindre. I dagens förskolor har barngrupperna blivit större och 
den pedagogiska verksamheten har blivit mer omfattande på grund av att allmän för-
skola har införts. När barnantalet ökat i förskolan så har behovet av nya lokaler ökat. 
I och med att barngrupperna blivit större kan prioriteten varit att bygga nya förskolor 
istället för att renovera och bygga ut de befintliga förskolorna. Även forskning som 
genomförts i förskolan beskriver att lokalerna är trånga och det är brist på utrymme 
(Björklid, 2005).  
 
Det som framkom i studien var att alla deltagarna utformade miljön på avdelningen 
utifrån barngruppen, dock på olika sätt. Tre av grupperna vi intervjuade säger att de 
observerar och lyssnar in vad barnen samtalar om och efter det anpassar personalen 
miljön utefter vad de hört och sett. Ingen av dem frågar barnen hur de vill att miljön 
skall utformas på avdelningen. Två av dessa avdelningar har barn i åldrarna ett till 
tre år medan en av dem har barn i åldrarna tre till fyra år. En av grupperna med 
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barn i åldrarna ett till tre år säger att de inte arbetar så som avdelningarna med 
äldre barn, att de med äldre barn sätter sig med barnen och frågar barnen vad de 
ska göra med ett tomt rum som finns på avdelningen. Personalen som arbetar på 
avdelningarna med barn i åldrarna ett till tre år observerar barnen och ser vad de 
leker med och på vilka platser de leker på avdelningen. Utifrån vad personalen ser i 
observationerna utformar personalen inomhusmiljön och även utifrån läroplanen 
som en av grupperna nämnde under intervjun med dem. Genom att personalen 
lyssnar på vad barnen samtalar om när de rör sig mellan olika rum så kan persona-
len skaffa sig uppfattningar om vilka erfarenheter barnen fått av rummen och plat-
serna på förskolan (Halldén, 2007). Utifrån observationerna kan personalen skapa 
rum som ger barnen olika erfarenheter (ibid.). Här tar Halldén förgivet att alla barn 
kan uttrycka sig verbalt vilket alla barn som vistas på förskolan inte kan. Den grupp 
som arbetar med de äldsta barnen, fyra till fem år, inkluderar barnen i utformning-
en av miljön och andra frågor som berör avdelningen. Personalen har märkt att ef-
tersom de involverar barnen och samtalar med dem så accepterar barnen i större 
utsträckning även beslut som personalen behöver ta utan att kunna involvera bar-
nen. Demokrati och barns inflytande är något som Ärlemalm-Hagsér (2008) lyfter 
fram. Hon menar att när barn blir delaktiga och får inflytande skapas en demokra-
tisk frihet för dem. Detta kan vara att till exempel låta barnen få inflytande och säga 
sin mening kring deras vardag på förskolan (ibid.). I allmänna råden för förskolan 
står det att miljön i förskolan sätter ramarna för den pedagogiska verksamheten, 
samtidigt ska miljön vara en del av verksamheten (Skolverket, 2005). 
 
I resultatet framkom det att två av grupperna utformar inomhusmiljön utifrån de 
riktlinjer som läroplanen ger uttryck för. De två andra grupperna vi intervjuade 
nämnde inte läroplanen när vi frågade om deras inomhusmiljö. I läroplanen för för-
skolan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att miljön ska utformas så att bar-
nen vistas i en miljö som lockar till lek och aktiviteter. Miljön ska vara trygg och an-
passad efter den barngrupp som vistas i lokalerna (ibid.).  
 
I resultatet lyfter två av grupperna fram att de ser på miljön som den tredje pedago-
gen. Lenz Taguchi (2007) skriver om miljön som den tredje pedagogen. Med detta 
menas att miljön ska vara utformad så att den kan verka som en tredje pedagog i 
verksamheten. Miljön ska vara föränderlig och det ska erbjudas material som inte 
erbjuds i hemmet. Barnen ska interagera med miljön som om den vore en tredje pe-
dagog (ibid.).  
 

5.2 Pedagogisk dokumentation 
En av grupperna nämnde att de varit på utbildning i pedagogisk dokumentation där 
de fått tips om hur de kan låta det hända nya saker i miljön. Ett exempel är att bygga 
upp en lek med olika material som barnen kan få inspiration av och leka med när de 
kommer till förskolan morgonen efter. Gruppen lyfter fram att när de gick utbild-
ningen var de medvetna om miljön men efter det så har de tappat lite. De tror själva 
att det beror på att det är full fart hela dagarna, de har barn på avdelningen med hög 
närvaro. De känner själva att när de inte arbetar aktivt med pedagogisk dokumentat-
ion förlorar de kunskaperna som de tillägnade sig under utbildningen. De reflekterar 
över att de borde dokumentera sin inomhusmiljö och fundera över vilket syfte de 
olika rummen på avdelningen har och vad barnen får ut av rummen. Genom att per-
sonalen i förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation kan personalen syn-
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liggöra vad som sker i inomhusmiljön och hur barnen rör sig mellan olika rum (Skol-
verket, 2012). Utifrån vad dokumentationen visar kan personalen utforma inomhus-
miljön (ibid.). 
 

5.3 Material och samlärande 
Vårt resultat visar att en av grupperna har valt att ta bort material från barngruppen. 
De säger att barnen inte kan hantera tuschpennor och för att ta fram tuschpennorna 
igen så säger personalen att de måste sitta och träna med varje enskilt barn i hur man 
hanterar tuschpennor. Skolinspektionen (2012:7) poängterar att när barn inte får 
möjlighet till att hantera material på förskolan så går de miste om viktigt lärande och 
tillit till sin egen förmåga. En av de andra grupperna vi intervjuade reflekterade över 
att de hade material undanplockat. Personalen uttryckte att de ville ha mer material 
framme då de märker att barnen inte frågar efter till exempel flaskfärger. Barnen som 
vistas på den här avdelningen är ett till tre år gamla och vet inte vad flaskfärger är. 
Genom att tillföra nytt material i verksamheten så utmanas barnen och nya intressen 
väcks (Skolverket, 2012). Då personalen inte erbjuder barnen det materialet så kom-
mer inte barnen fråga efter det. Personalen är medveten om att de har material som 
av olika skäl blivit undanplockat men de problematiserar inte vilken betydelse avsak-
naden av det specifika materialet har för barns lärande och utveckling. Engdal m.fl. 
(1998) och Björklid (2005) lyfter fram vikten av att personal ökar sin medvetenhet 
om miljöns betydelse för barns utveckling och lärande och en viktig del i miljön är 
materialet (ibid.). De andra två grupperna som vi intervjuade lyfter fram att de hade 
material tillgängligt för barnen. Detta har de för att inspirera barnen till att leka med 
varandra. Hur materialet är placerat och hur det presenteras såg Eriksson Bergström 
(2013) i sin studie påverkade barnen.  
 
Resultatet visar att två av grupperna lyfter fram konkurrens och negativa diskussion-
er när frågan om samspel och samlärande lyfts. Personalen hänvisar till de trånga 
lokalerna som de vistas i. I ett lekrum kan det pågå tre till fyra lekar samtidigt och 
ibland krockar lekarna och då uppstår det konflikter. Det som framkom var att kon-
fliktlösningen kan bli en lärandesituation. Williams (2006)  styrker att ett samlä-
rande sker i konflikter. I konflikter lär sig barnen att argumentera, och hantera situat-
ioner. När barnen hamnar i en argumentation kan de antingen argumentera för sin 
sak eller välja att ta den andres perspektiv som just då kan verka som en bättre lös-
ning. Barnen kan även komma fram till att det kan finnas många olika lösningar på 
problemet och att det inte enbart finns ett rätt svar (ibid.). Dock ser en annan grupp 
inte något problem med att fler lekar sker i samma rum. De lyfter fram ”rum i rum-
met” som ett samlärande där inte lekarna krockar med varandra. De har valt att mö-
blera rummen där flera lekar ska inspirera och möta varandra. Williams (2006) lyfter 
fram att barn lär av varandra genom att imitera och härma varandra. Personalens 
synsätt på hur barn lär av varandra är betydande och återspeglas i hur miljön är ut-
formad på förskolan (ibid.). 
 

6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat med stöd av litteratur och våra egna tankar. 
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Frågan är vilken betydelse trånga lokaler kan få för barns lärande och samspel? Be-
gränsar lokalerna barnens möjlighet till delaktighet? Personalen nämner i några av 
våra intervjuer att deras lokaler är trånga och till exempel i ateljén kan bara ett visst 
antal barn vistas samtidigt. När aktiviteten som pågår i ateljén lockar många barn blir 
personalen tvungna att begränsa antalet barn och säga åt dem att det blir deras tur 
imorgon. Om barnen blir avvisade alltför många gånger kommer de då till slut att ge 
upp och inte försöka få tillträde till intressanta miljöer? 
 
Under våra intervjuer var det två av grupperna som samtalade om läroplanen när de 
diskuterade inomhusmiljön på förskolan. Vi funderar över varför inte alla grupper 
som vi intervjuade nämnde läroplanen. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepar-
tementet, 2010) står det om miljöns inverkan på barnen och utformningen av den. 
Den ska bland annat locka till lek, inspirera barnen till att utforska och lära, den ska 
vara trygg och utgå från barnens intressen, behov, erfarenheter och åsikter. I skolla-
gen (2010:800) står det att barnen ska erbjudas en god miljö. Det är en definitions-
fråga anser vi, vad är en ”god” miljö? Är det enbart tak över huvudet, mat på bordet 
och tillsyn? I allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2005) ges en tolkning till det 
som står i skollagen. I allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2005) står det skri-
vet att miljön ska vara ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs. I allmänna 
råden för förskolan blir miljön mer definierad. Utifrån styrdokumenten verkar det 
komplext att utforma miljön på förskolan. Det är miljön som ska sätta ramarna för 
den pedagogiska verksamheten samtidigt som den ska vara en del av den pedago-
giska verksamheten. Utifrån säkerhetssynpunkt ska miljön vara överblickbar så att 
personalen har uppsikt över all verksamhet. Miljön ska vara inbjudande och locka till 
lek. Det ska gå att genomföra både lugna och aktiva aktiviteter och även aktiviteter i 
små- och stora grupper (ibid.). Allmänna råden behöver inte följas om personalen 
kan visa på andra, likvärdiga, sätt att arbeta efter läroplanen. Detta är riktlinjer om 
förskolan inte gör det bättre eller på ett annat sätt som kan ses som likvärdigt. Ingen 
av de grupper som vi intervjuade nämnde allmänna råden. Detta var inte något som 
vi ställde fördjupade frågor kring och kan vara en förklaring till att läroplanen inte 
nämndes i någon större omfattning. Vidare i allmänna råden står det att personalen 
som arbetar på förskolorna ser att miljö och lokaler är en viktigare kvalitetsfaktor än 
vad ledningen i kommunen gör. Kommunen tar inte hänsyn till hur lokalerna är ut-
formade när de tar beslut om barngruppernas storlek. Med tanke på detta så är det 
viktigt att ett uppföljnings- och utvärderingsarbete i kommunen görs. Om utvärde-
ringsarbetet visar på brister i miljön är det viktigt att en diskussion förs med persona-
len om hur de ska förbättra miljön och lokalerna (ibid.). En deltagare som vi intervju-
ade lyfter fram att hon känner sig som en sämre förskollärare om hon inte lyckas ut-
forma inomhusmiljön till en mysig lärmiljö. I samma intervju samtalar personalen 
om att de fått höra från en rektor att de skulle tänka på att inspektionen kan komma 
en dag och vad kommer då inspektören att tänka när han eller hon kliver in på avdel-
ningen, är det en trevlig miljö som inspirerar barnen? Varför verkar ansvaret läggas 
på personalen när det i läroplanen står att det är förskolechefens ansvar att försko-
lans miljö utformas efter riktlinjerna? Vilket utrymme kan personalen tänkas få i ut-
formandet av den fysiska inomhusmiljön? Då skollagen inte reglerar den på något 
sätt och i läroplanen ligger det yttersta ansvaret på förskolechefen.  
 
Personal som vi intervjuat framhåller att de är medvetna om hur de ska dokumentera 
och reflektera över sin inomhusmiljö. De nämner även att de har en stor barngrupp 
och det verkar som att tiden inte finns. Blir konsekvenserna av stora barngrupper att 
bland annat delar av den pedagogiska dokumentationen inte hinns med? 
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Ekonomin var det som samtliga grupper lyfte fram när vi frågade om det fanns något 
som begränsade dem i utformningen av deras inomhusmiljö. Personalen lyfter fram 
att de inte har råd att köpa in det material som de vill för att stimulera barnen i deras 
intressen. Att utforma inomhusmiljön kanske inte alltid behöver kosta pengar. Det 
kan vara så att personalen låst sig vid att en stimulerande miljö innefattar dyrt och 
färdig konstruerat material. Två grupper som vi intervjuade säger att de gör små för-
ändringar i miljön. De byter ut befintligt material för att stimulera barnen, men även 
om personalen gör små förändringar i miljön för att stimulera barnen så verkar de 
känna att det inte räcker. Märker personalen på barngruppen att det inte räcker? Är 
det personalen som anser att det inte räcker för att de har en bild av vilken förändring 
som behövs för att skapa en lärmiljö som stimulerar barnen? En av grupperna näm-
ner att de försöker skapa en så bra miljö som de kan med hjälp utav återvinnings-
material eftersom att ekonomin inte tillåter att de kan köpa in saker enbart för vad 
barnen är intresserad av just då, till exempel kan barnen vara intresserade av riddare 
och borgar men personalen kan inte köpa in riddare och borgar enbart för den stun-
den utan måste se mer långsiktigt i sina inköp. Det kan nu bli än mer problematiskt 
för personalen i förskolan när Naturskyddsföreningen (2013) genomfört en invente-
ring som visar att flertalet förskolor återanvänder exempelvis gamla mobiltelefoner, 
tangentbord och att föräldrar skänkt gamla leksaker som deras barn inte lekte med 
längre. I och med detta har inte förskolorna möjlighet att veta exakt varifrån materi-
alet kommer och personalen kan inte veta om materialet innehåller giftiga ämnen 
som många av dessa saker gör (ibid.). Kommer personalen i framtiden våga ta med 
sig eget material hemifrån och hur kommer de agera om föräldrar vill skänka leksa-
ker till förskolorna? En följd av detta kan vara att miljöerna på förskolorna blir torfti-
gare men säkrare.  
 
Två av de grupper som vi intervjuade lyfte konflikter då de ombads resonera kring 
miljöns betydelse för barns samlärande och samspel. Deras argument till varför det 
uppstod konflikter mellan barn på deras avdelningar var att de hade trånga lokaler 
och att många barn samsades om liten yta. Utifrån dessa uttalanden kan det vara så 
att personalen endast anser att det uppkommer konflikter på grund av de trånga lo-
kalerna. De kanske inte ser andra faktorer till att konflikterna uppstår som till exem-
pel kränkningar. En av dessa grupper sa att om personalen hade tid såg de att kon-
fliktlösningen blev en lärandesituation. Om personalen har låst sig vid att det är loka-
lernas fel att konflikter uppstår, vad lär sig då barnen av konfliktlösningen? Studier 
visar att konflikter mellan barn inte är ovanliga i förskolan då barn utvecklar olika 
sätt att samspela och kommunicera i vilket exkluderar en del barn från gemenskapen 
(Williams, 2006). Barn kan bli mobbade och utestängda från gemenskapen på för-
skolan oavsett lokalernas storlek. Redan tidigt märker barnen om de ska få vara med i 
gemenskapen i leken eller inte (ibid.). Detta antyder att det kan bli problematiskt om 
personalen låser sig vid att det är på grund av att lokalerna är trånga som konflikter 
uppstår mellan barn. Vilket förtroende skapas då med dessa barn som blir exklude-
rade ur gemenskapen?  
 
Det som framkom i studien var att alla deltagarna utformade miljön på avdelningen 
utifrån barngruppen, dock på olika sätt. Tre av grupperna vi intervjuade säger att de 
observerar och lyssnar in vad barnen samtalar om och efter det anpassar personalen 
miljön utefter vad de hört och sett. Ingen av dem frågar barnen hur de vill att miljön 
skall utformas på avdelningen. Vi vet inte om personalen systematiskt lyssnar in och 
observerar barngruppen eller om det sker vid spontana tillfällen. Två av dessa avdel-
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ningar har barn i åldrarna ett till tre år medan en av dem har barn i åldrarna tre till 
fyra år. En av grupperna med barn i åldrarna ett till tre år säger att de inte arbetar så 
som avdelningarna med äldre barn, att de med äldre barn sätter sig med barnen och 
frågar barnen vad de ska göra med ett tomt rum som finns på avdelningen. Utifrån 
våra intervjuer verkar det ändå inte vara så att personalen som arbetar med de äldre 
barnen, tre till fyra år, frågar barnen hur de vill utforma miljön på avdelningen. Det 
kan vara så att personalen inte har det arbetssättet att inkludera barnen i utform-
ningen av miljön utan väljer istället att observera barnen och bilda sig en uppfattning 
om vad barnen är intresserade av. Vår uppfattning är att det bedrivs lite forskning 
kring de minsta barnen som vistas på förskolan det kan inte vara lätt för personalen 
att få hjälp med hur de ska inkludera de minsta barnen i utformningen av miljön. 
 
I Allmänna råden (Skolverket, 2005) står det att utvärderingar som tidigare genom-
förts visar att personalen som arbetar i förskolorna ser att miljö och lokaler är en vik-
tigare kvalitetsfaktor än vad ledningen i kommunen gör. Kommunen tar inte hänsyn 
till hur lokalerna är utformade när de tar beslut om barngruppernas storlek (ibid.). 
Detta kan anses inte passa in i allmänna råd då detta inte är något råd utan en utvär-
dering som genomförts. Det kan vara så att detta varit underlag till det Skolverket 
kommit fram till i allmänna råden. Vi ställer oss ändå frågan varför det står med i 
allmänna råden? 
 

6.1 Slutsatser 
Det vi kommit fram till är att det är komplext att utforma inomhusmiljön på försko-
lan. Allmänna råden ger en utförlig beskrivning av hur det bör se ut på avdelningar-
na. Ekonomin är det som personalen anser begränsar dem i utformningen av miljön 
då de har tankar och visioner om hur de vill att det ska se ut på deras avdelningar. 
Barngrupperna är stora och en del av förskolorna är byggda på 1970- och 1980-talet 
då verksamheten såg annorlunda ut. Det vi kommit fram till i vår studie är att per-
sonalen gör sitt yttersta för att utforma inomhusmiljön efter vad läroplanen ger ut-
tryck för, och genom att observera sina barngrupper för att se var intresset finns hos 
barnen. Personalen ser att det sker samspel och samlärande i deras verksamhet, en 
del lyfter konflikthantering medan andra ser hur barnen samspelar i leken. 
 
Det vi kommit fram till är att en av grupperna inkluderar sina barn genom att sam-
tala med barnen kring beslut som tas på avdelningen medan de andra grupperna 
väljer att observera sina barn när de utformar sin inomhusmiljö. 
 

6.2 Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning är att till exempel jämföra inomhusmiljön på åldersin-
delade avdelningar (1-3 år, 4-5 år) och där det går syskongrupper (1-5 år), för att se 
om personalen utformar miljön på olika sätt när de arbetar med barn i olika åldrar. 
Får barnen som går på en avdelning med 1-5 år lika mycket material tillgängligt som 
de barn som går på en avdelning med barn i åldern 4-5 år? Eller är det ingen skill-
nad? För att få ett mer djupgående resultat tycker vi att man kan intervjua barnen 
och även göra observationer i barngruppen. 
 
Ett annat förslag är att intervjua förskolechefer och kommunpolitiker om hur de ser 
på förskolans miljö. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2005) 
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och Skollagen (2010:800) står det att det är huvudmannen som har ansvar för mil-
jön på förskolan så det vore intressant att förstå hur de resonerar kring förskolemil-
jön. 
 

6.3 Pedagogisk relevans 
Som tidigare nämnts i studien är det komplext att utforma den pedagogiska inom-
husmiljön. Personalen gör sitt yttersta för att försöka utforma miljön men tycker att 
det är svårt då de inte har tillräckligt med resurser. Då det i allmänna råden står ut-
förligt hur den pedagogiska miljön ska vara utformad så är det inget som personalen 
kan blunda för, därför anser vi att denna studie har pedagogisk relevans.  
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Bilaga A: Intervjuguide 
Intervjufrågor:  

 Bakgrundsfrågor:  

När byggdes förskolebyggnaden?  

Vad har ni för utbildningsbakgrund?  

Yrkeserfarenhet?   

Hur många förskolor har ni arbetat på?  

Hur många år har ni arbetat?  

  

Nyckelfrågor: 

Vad har ni för syn på förskolans fysiska inomhusmiljö?  

 Vad har ni för tanke/syfte när ni inreder?  

 Var barnen delaktiga i utformningen av miljön och på vilket sätt?  

 Är det något som begränsar er i utformningen av miljön? Hur tänker ni kring det? 
hur löser ni begränsningen?  

 När senast förändrade ni den fysiska inomhusmiljön?  

 Vilken betydelse/möjlighet anser/tycker ni att den fysiska miljön har för barns 
samspel och samlärande?  

Kan ni ge något/några exempel?  

 Uppfyller er inomhusmiljö det ni vill att den ska för samspelet och samlärandet? Ge 
exempel 

Avslutningsfråga: 

Är det något mer ni vill tillägga? 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga B: Arbetslogg 
 
Vi började vårt arbete med att göra ett tidsschema för de första veckorna. Detta 
gjorde vi för att underlätta vår planering. Vi valde att söka efter relevant litteratur 
för vår studie på våra respektive orters stadsbibliotek, och att vi sökt i tidigare litte-
ratur som vi har haft under utbildningen. Vi har även använt oss av DiVA-Digitala 
Vetenskapliga Arkivet för att söka efter examensarbeten inom vårt område, Google 
där vi sökt på förskolans fysiska miljö för att se om det fanns någon forskning inom 
vårt ämne och Skolverkets hemsida.  
 
Efter att vi har funnit litteratur som vi ansåg passade vår studie valde vi att dela upp 
litteraturen mellan oss. Vi har läst litteratur på varsitt håll och delgivit varandra vad 
vi läst. Litteraturdelen delade vi upp mellan varandra men under arbetes gång var vi 
tvungna att ändra strategi då den inte blev sammanhängande. Vi satte oss och bear-
betade litteraturen en gång till för att få den sammanhängande och mer läsvänlig. Vi 
valde att genomföra två intervjuer var och vi transkriberade våra egna intervjuer 
själva. Vi har tagit del av varandras transkriptioner. När vi skulle skriva resultatet 
tog vi våra transkriptioner och skrev ut dem i pappersform. Därefter valde vi att ka-
tegorisera rubriker utifrån våra frågeställningar och klippte då i våra transkriptioner 
för att få fram relevant material utifrån rubrikerna. I analysen tittade vi efter likhet-
er och skillnader i vårt resultat, och efter det kopplade vi litteratur för att förklara 
fenomenet. I diskussionen har vi kopplat resultatet med litteratur och våra egna 
tankar, allt detta har vi gjort tillsammans. Hela vår metod-del har vi skrivit tillsam-
mans och sökt litteratur till. De här veckorna har vi arbetat med examensarbetet på 
heltid.  
 
Vi har under hela arbetets gång haft kontakt med vår handledare via mail och inpla-
nerade träffar, vilket har varit betydelsefullt för oss i vårt arbete.	  Vi har efter varje 
handledarträff gått igenom vårt arbete, genomfört de ändringar/förbättringar som 
vår handledare tyckte var nödvändiga.	  
	  	  
Under hela arbetets gång har vi diskuterat med varandra om det vi läst. Vi har delgi-
vit varandra våra tankar om vad vi anser att vi behöver utveckla och förbättra. Till-
sammans har vi bearbetat och gjort de förändringar och förbättringar vi ansåg vara 
nödvändiga. Vi båda känner att vårt samarbete har flutit på bra, vi har träffats varje 
vecka, samtalat i telefon med varandra de dagar vi arbetat på varsitt håll och haft 
mailkontakt.  
 


