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_______________________________________________________ 

Syftet med denna studie är att få inblick på förskollärarnas syn kring den fysiska 
inomhusmiljöns betydelse för barns lärande. Frågeställningar som vi har är: Vad har 
förskollärare för syn på den fysiska inomhusmiljön i förskolan? På vilket sätt anser 
förskollärare att den fysiska inomhusmiljön kan ha betydelse för barns lärande? Samt 
Vilka möjligheter och begränsningar upplever förskollärarna att de har vid 
utformningen av den fysiska inomhusmiljön i förskolan? Vi har genomfört 
semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Resultat visar att verksamheten 
som har en bra fysisk inomhusmiljö upplevs har stor betydelse för barns lärande 
samt att utformning av den fysiska inomhusmiljön upplevs kunna främja men också 
försvåra barns lärande. En slutsats av studien är att förskollärarnas förhållningssätt 
och pedagogiska grundsyn kan påverka hur de väljer att utforma den fysiska 
inomhusmiljön. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Förskollärare, Förskolan, fysiska inomhusmiljön och barns 

lärande.  
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1. Inledning 

Den fysiska inomhusmiljön i förskolan är av intresse att studera då den anses kunna 
ge barn rika och mångsidiga möjligheter att utveckla sitt lärande om den är utformad 
på rätt sätt. Med den fysiska inomhusmiljön avses här de material som finns 
tillgängliga i förskolans lokaler, men också lokalernas utformning. Många forskare 
har engagerat sig i frågan. Forsell (2011) beskriver att barnpsykologen och 
förskolläraren Loriz Malaguzzi, som är grundaren till Reggio Emilia-pedagogiken, 
menar att den fysiska miljön i förskolan ska vara den tredje pedagogen, den ska 
sporra barnen att utforska sin omgivning och göra nya erfarenheter (Forsell, 2011). 
Reggio Emilia-pedagogiken är idag något som många förskolor tar efter allt mer och 
inspireras av, just för de tankar som bygger på att en bra fysisk miljö kan bidra till 
barns utveckling och lärande. 
 
En stor del av läroplanen för förskolan bygger idag på de tankar som Loris Malaguzzi 
förespråkar. Bland annat är miljön något som betonas tydligt i läroplanen för 
förskolan. “Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek 
och lärande och särskilt uppmärksamma de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 
utveckling “ (Skolverket, 2010, s. 11).  
 
Vi uppfattar att barn tillbringar mycket tid i förskolan, vilket kräver att förskolan 
stimulerar barnen under dagen och erbjuder dem olika aktiviteter. Utifrån egna 
erfarenheter av den fysiska inomhusmiljön i förskolan har vi sett att den är bristfällig 
på många förskolor. Vi har sett att den fysiska inomhusmiljön ofta begränsar barns 
utforskade samt att lokalernas utformning skiljer sig mellan olika förskolor, vilket i 
sin tur begränsar deras möjligheter till lärande. Björklid (2005) anser att den fysiska 
miljön kan skapa både förutsättningar och hinder för barns lärande, då om den 
fysiska miljön är inte tillgänglig för barnen påverkas deras utforskade i den miljön. 
Men om den fysiska inomhusmiljön istället är utformad på ett stimulerande sätt för 
barnen så leder det till kreativitet i förhållande till läroplanens mål. Vi tror att det kan 
bero på att förskollärare många gånger saknar den kunskap som krävs för att skapa 
en bra fysisk inomhusmiljö i förskolan, vi tror också att det handlar om vilken syn 
förskollärare har på barns lärande. Samt hur förskollärarna anser att den fysiska 
inomhusmiljön kan stödja barns lärande. Björklid (2005) beskriver att kunskaper om 
den fysiska miljöns betydelse i förskolan ska ses som en självklarhet för 
förskollärarna vilket påverkar reflektioner över dess utformning.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad förskollärare har för syn på den fysiska 
inomhusmiljön i förskolan, att undersöka förskollärares uppfattning om hur den 
fysiska inomhusmiljön kan påverka barns lärande, samt vilket inflytande barn har 
över den fysiska inomhusmiljön. 
 
Forskningsfrågor: 

 Vad har förskollärare för syn på den fysiska inomhusmiljön i förskolan? 
 På vilka sätt anser förskollärare att den fysiska inomhusmiljön kan ha 

betydelse för barns lärande, trygghet och trivsel? 
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 Vilka möjligheter och begränsningar upplever förskollärarna att de har vid 
utformningen av den fysiska inomhusmiljön i förskolan? 

 Vad har barn och förskollärare för inflytande gällande utformning av den 
fysiska inomhusmiljön? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Det här arbetet kommer att behandla vilken syn förskollärare har på den fysiska 
inomhusmiljön i förskolan, samt hur de upplever att det i sin tur kan påverka barns 
möjligheter till lärande. 
 
Bakgrunden till denna studie är uppdelad i sex delar. Den första delen innehåller en 
historisk tillbakablick som belyser hur förskollärarna sett på ämnet genom tiderna. 
Den andra delen innehåller de centrala begrepp som är relevanta för vår studie. Den 
tredje delen tar upp vilka styrdokument i förskolan som finns kring det valda ämnet. 
I den fjärde delen beskriver vi det teoretiska perspektiv som vi valt att utgå ifrån i vår 
studie. Den femte delen behandlar hur litteratursökningen är gjord, vilka databaser 
som användes vid sökandet efter aktuell litteratur, samt vilka centrala ord som 
användes vid sökningen, och hur många träffar vi fick på artiklarna. 
Den sjätte delen innehåller exempel på den forskning och litteratur som finns idag 
kring det valda ämnet. 
 
Metod delen är uppdelad i sex delar. I den första delen beskriver vi vilken strategi och 
metod för att samla in data vi valt att utgå ifrån vid genomförandet av studien. I den 
andra delen beskriver vi den metod vi använt för att genomföra vårt urval, vi 
beskriver även i en tabell urvalet av de personer som medverkade i intervjuerna. I 
den tredje delen beskriver hur vi genomförde vår studie. Den fjärde delen innehåller 
de etiska överväganden som vi tog hänsyn till i vår studie. I del fem beskriver vi 
tillförlitligheten och trovärdigheten i studien. I del sex beskriver vi vilken 
analysmetod vi använt för att göra en sammanställning av vårt resultat.   
 
I resultatdelen presenterar vi vårt resultat. Resultatdelen är uppdelad i två delar. Del 
ett innehåller det resultat vi fått fram genom intervjuerna, resultatet redovisas 
i form av citat. Den andra delen innehåller en sammanfattande text av resultatet. 
 
Analysdelen innehåller en sammanställning av det resultat vi fått fram. Vi kopplar 
resultatet till den teori vi valt att använda oss utav, vi återkopplar även till den 
tidigare forskning som redovisats i studien. Analysdelen delas upp olika kategorier 
utifrån delarna i resultatet.  
 
Diskussionsdelen är den avslutande delen i uppsatsen där vi diskuterar olika delar 
och för ett slutresonemang. Diskussionsdelen innehåller fem olika delar. Den första 
delen innehåller en resultatdiskusson där vi diskuterar det resultat vi fått fram från 
studien kopplat till teoretiskt perspektiv och tidigare forskning, här belyser vi också 
våra egna åsikter och tankar. Del två innehåller en metoddiskussion där vi diskuterar 
den metod vi använt samt för och nackdelar med den. Del tre innehåller en 
avslutande diskussion där vi knyter ihop säcken och redogör för våra tankar kring 
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varför vi fick fram det resultatet som vi fick, vi utvärderar också det teoretiska 
perspektiv vi utgått ifrån samt återkopplar till studies syfte. I del fyra skriver vi om 
vad studien har haft för relevans för vår kommande yrkesroll som förskollärare. Den 
sista och femte delen innehåller våra förslag till fortsatt forskning.  

2. Bakgrund 

2.1 Historisk tillbakablick 

Forsell (2005) beskriver Friedrich Fröbels tankar, Fröbel var grundaren till de första 
barnträdgårdarna, som var dåtidens förskola. Fröbels pedagogik utgick mycket ifrån 
att stimulans och utveckling var väldigt viktigt för barns lärande. Något som Fröbel 
ansåg gynnade detta var att ha en rik fysisk miljö som gav möjlighet för barnen att 
utforska och använda sin fantasi. Fröbel ansåg att naturens eget material var en 
oändlig källa till lärande för barnen. Han menade att barnens utforskande av 
naturens material skulle stimulera en kunskap hos barnen som gjorde att det 
skapades en lust att lära hos dem (Forsell, 2005). 
 
Forsell (2011) beskriver att Loriz Malaguzzi och Reggio Emilia-pedagogiken menar 
att ett barn redan från födseln är kompetent. Vidare beskriver författaren att barnen 
alltid föds med en lust att lära och att utforska. Därför menade Malaguzzi att den 
fysiska miljön i förskolan måste vara innehållsrik och erbjuda barnen många 
möjligheter för att de ska få en chans till att bredda sitt lärande. Vidare beskrivs att 
barnens lärprocesser skapas i den undersökningsprocess som de befinner sig i. Som 
tidigare nämnts i inledningen förespråkar Reggio Emilia-pedagogiken att den fysiska 
miljön i förskolan ska vara den tredje pedagogen. En materialfattig miljö menar 
författaren att den inte stimulerar barnen till att utforska sin omvärld, vilket leder till 
att barnens lärande hämmas (Forsell, 2011). 

2.2 Centrala begrepp 

Nedan redogörs för centrala begrepp som är relevanta för studien. 
 
 Den fysiska inomhusmiljön  
Den fysiska inomhusmiljön definieras i uppsatsen som de lokaler som förskolan har 
tillgängliga för barnen, d.v.s. hur lokalerna är utformade och hur de görs tillgängliga 
för barnen. Hur är möblerna placerade i förskolan, har barnen tillgång till att stänga 
dörrar om sig? Finns det olika lärmiljöer på förskolan där barnen får chansen att lära 
utefter läroplanens olika målområden och där de får chans till olika aktiviteter?  
Det definieras också som det material som finns tillgängligt för barnen i förskolan, 
tillexempel papper, färg, pärlor och annat varierande skapandematerial. Finns det 
material som barnen kan utforska med?              
 
Barn  
Vi anser i likhet med barn-konventionen (1989) att ett barn är en människa under 18 
år. Men i uppsatsen vill vi definiera ett barn som en människa som går i förskolan 
som är 1-5 år.  
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Förskola 
I uppsatsen definieras förskola som en pedagogisk verksamhet som tar emot barnen 
under en viss tid på dagen. Detta beskriver Rikstermbanken (2015)  
verksamhet som regelbundet tar emot barn upp till 7 år under en begränsad tid av 
dygnet. Läroplanen för förskolan säger att “ Förskolan ska vara ett stöd för familjer i 
deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär 
att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas 
utefter sina förutsättningar” (Skolverket, 2010, s. 5) 
 
Förskollärare  
I uppsatsen är förskollärare ett återkommande ord. Vi definierar begreppet 
förskollärare som en person har en högskoleutbildning och som arbetar inom 
förskolans verksamhet. Vi förankrar vårt begrepp i Rikstermbanken (2015) som 
beskriver att förskollärare definieras som en person som har ett reglerat yrke, vilket 
innebär att det krävs en särskild behörighet för att få arbeta med det, till exempel en 
examen, legitimation eller annat formellt erkännande.  
 
Inflytande 
Rikstermbanken (2015) säger att inflytande kan beskrivas som en individs möjlighet 
att påverka sin egen situation. I vår uppsats definierar vi inflytande som barns 
möjligheter att påverka sitt eget lärande och verksamhetens utformning i förskolan. 
 
Lärande  
Med begreppet lärande avser vi barnens erfarenheter som de hela tiden tillägnar sig 
både i och utanför förskolan, även deras förståelse för sin omvärld. Läroplanen för 
förskolan beskriver att “ Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en 
förståelse för sig själv och för sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära 
ska utgöra grunden för förskolans verksamhet” (Skolverket, 2010, S. 9) 
 
Trygghet och trivsel 
I enlighet med Nationalencyklopedin definierar vi trivsel som en känsla av 
välbefinnande. Trygghet definieras som en känsla av välmående och trygghet. 

2.3 Styrdokument 

Läroplanen för förskolan utgör den grund som det pedagogiska arbetet ska baseras 
på. Utefter läroplanens strävansmål ska förskollärarna organisera och leda det 
pedagogiska arbetet i förskolan. Den läroplan som förskolan har idag är till stor del 
inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken och den fysiska miljön är något som är 
tydligt betonad i läroplanen. “Verksamheten ska genomföras så att så att den 
stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, 
innehållsrik och inbjudande” (Skolverket, 2010, s. 9). Läroplanen anger även att  
“Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (Skolverket, 2010, 
s. 6). 
 
Vi lever idag i ett demokratiskt samhälle och grunden till det, enligt styrdokumenten, 
är att redan i förskolan ska alla barn möta och förstå betydelsen av demokrati. Det är 
viktigt att barnen ska vara med vid utformningen av den fysiska inomhusmiljön 
utifrån deras intressen och perspektiv “De behov och intressen som barnen själva på 
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olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av verksamheten” (Skolverket, 2010, s. 12). 
 
Barns inflytande kring hur den fysiska miljön i förskolan ska utformas är något som 
läroplanen för förskolan betonar. “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö samt att 
förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 
verksamhetens innehåll ” (Skolverket, 2010, s.12). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån det teoretiska perspektiv som John Dewey 
beskriver. Mycket av hans tankar handlar om learning by doing, att barnen lär sig 
genom att göra. Nedan redogörs för Forsells (2011) tolkning av John Deweys tankar 
om barns lärande. 
 
Forsell (2011) beskriver att John Dewey ville skapa en pedagogik som tog avstamp i 
den enskilde individen. Han ansåg att skolans uppgift var att bidra till den enskilde 
individens utveckling samtidigt som skolan skulle medverka till att skapa goda 
samhällsmedlemmar i en större gemenskap. För att göra det menade Dewey att den 
enskilde individens intressen och behov ska stå i centrum för allt lärande. Han 
menade att utan kunskap om barnens intressen och hur deras lärandevärld ser ut så 
blir pedagogiken endast ytlig. Dewey ansåg att pedagogens uppgift är att skapa ett 
band emellan barnets kulturarv och deras uppfattning om omvärlden. 
 
En central utgångspunkt i Deweys pedagogik är att barnet är en social varelse redan 
från början, och har vi den förståelsen för barnet så får det konsekvenser för hur vi 
väljer att utforma det pedagogiska rummet. Dewey menade att hantering av olika 
material leder till att det skapas en uppfinningsrikedom och en fantasiförmåga hos 
barnet. Det ger också barnet möjlighet till ett logiskt tänkande. Som ovan beskrivet 
var ett av Deweys ledord learning by doing. Poängen med det han menade var att 
man inte lär sig vad som helst bara genom att göra, utan att själva görandet är ett steg 
i en process där barnet tillägnar sig nya erfarenheter som sedan ligger till grund för 
tillägnandet av nya kunskaper. Vidare beskriver författaren att Dewey talar om att 
alla barn föds med en instinkt att undersöka, denna instinkt menar han är en 
drivkraft för den mänskliga utvecklingen, därför är det största vikt att pedagogerna 
inte hindrar barnen från att utforska sin miljö. Learning by doing innefattar även 
demokratiska aspekter. I praktiken kan förskolebarn lära sig demokrati genom att 
bland annat få praktisera inflytande i förskolans praktik (Forsell, 2011). 

2.5 Sökning av tidigare forskning 

För att samla in tidigare forskning kring det valda ämnet sökte vi efter vetenskapliga 
artiklar och doktorsavhandlingar i databasen Eric(ProQuest), Discovery och Swepub. 
Peer rewiewed och vetenskapliga artiklar valdes vid sökning samt vi valde artiklar 
som publicerats mellan åren 2005-2014. Vi sökte efter ord “ Preschool sience 
enviorment”. Denna sökning gav 64 stycken träffar. Vi sökte även efter “Young 
Children's Influence” vilket gav oss 1 stycken träff. En annan variant av sökning som 
användes var sökord “The Quality of the Physical Environment” som gav oss 417 
träffar.  
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Först har vi läst rubrikerna på alla artiklar, sedan har vi läst artiklarnas 
sammanfattning för att välja ut artiklar som vi tyckte var relevanta till vår studie. 

2.6 Tidigare forskning 

Nedan redogörs för en del av den tidigare forskning som finns kring den fysiska 
inomhusmiljön i förskolan. 

2.6.1 Utformning av den fysiska inomhusmiljön 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) nämner att verksamhetens 
inomhusmaterial ska vara tillgängligt. Materialet ska vara på barnens fysiska nivå så 
att barnen ska kunna skapa efter eget initiativ. Det bidrar till att barnen får möjlighet 
att undersöka, samt att de får en möjlighet att använda sin fantasi till att skapa nya 
upplevelser och erfarenheter. Det menar författarna leder till ett mer självständigt 
lärande. Det kan var material som, en kassaapparat, pengar, olika grönsaker och 
frukter som barn kan leka med för att utvecklas och få nya kunskaper. Vidare skriver 
författarna om vikten av att välja material som passar olika åldrar, erfarenheter och 
intressen med syfte att alla barn ska få möjlighet att interagera i den miljö de 
befinner sig i. Barnen lär sig genom att utforska och undersöka med enkla och 
hållbara material, vilket ger barnen möjlighet att stimulera sin nyfikenhet vilket i sin 
tur främjar deras lärande i förskolan (Pramling Samuelsson. Sheridan, 2006).  
 
I en artikel av Konstantina (2014) framgår det att barns erfarenheter under deras 
första år är viktiga för att de ska känna sig trygga och älskade. I förskolan påverkas 
barns nyfikenhet och intresse av att lära, som i sin tur påverkar deras identitet, 
självständighet samt sociala relationer med andra. Allt detta påverkas av den fysiska 
miljön som barnen befinner sig i. Författaren menar att genom att den fysiska 
inomhusmiljön är utformad på ett bra sätt och innehåller lärorikt och roligt material 
utifrån barns perspektiv och intresse främjas deras trygghet och nyfikenhet som i sin 
tur påverkar barns utveckling och lärande i förskolan (Konstantina, 2014).  
 
Konstantina (2014) skriver vidare om att det är viktigt att låta barnen få inflytande 
över hur den fysiska inomhusmiljön ska utformas. Det leder till att barnen får en 
större lust att utforska, vilket leder till att dem att får nya kunskaper. Vidare skriver 
författaren i sin artikel om vikten av att använda enkla mönster, olika teckningar, 
färger och belysning samt flexibla material som kan utökas, minskas eller flyttas till 
utomhusmiljön, vilket ger barn möjligheter till lärande på olika sätt. Författaren 
nämner ett exempel, möblerna i förskolan. Om stolarna i förskolan är höga så 
begränsas barnen av att de inte kan ta sig upp själva. På det sättet hindras barn att 
skapa nya möjligheter för lärande (Kontantina, 2014).  
 
I en studie av Granblom (2011) så har det framkommit att användningen av lokalerna 
kan ses som en indikator på pedagogernas arbetssätt för att möta barns olika behov 
och intressen.  
 
En tidigare studie av Nordin-Hultman (2004) visar att  utformning och möblering på 
nutidens förskolor många gånger liknar den liknar miljö som barnen är vana vid 
hemifrån (Nordin-Hultman, 2004).  
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2.6.2 Miljöns betydelse för barns lärande 

Granblom (2011) framhåller att en viktig aspekt av barns lärande handlar om hur den 
pedagogiska miljön i förskolan är organiserad. Personalen som arbetar inom 
förskolan har som uppdrag att skapa en lockande och stimulerande miljö för barnen. 
I miljön ska barnen kunna få möjlighet att utveckla en tilltro till sin egen förmåga. 
Författaren betonar att förskolans uppdrag handlar om att skapa en miljö som är 
inbjudande och som lockar barnen att utforska och använda sin fantasi, samt att den 
ska ge upphov till barnens lust att lära. Vidare beskriver Granblom (2011) att miljön i 
förskolan innefattar en rad olika begrepp såsom fysiska, sociala och kulturella 
egenskaper. Men just den fysiska miljön innefattar rum, material, möblering samt 
hur man valt att utrusta de olika rummen som finns. De fysiska materialen som finns 
i förskolan är ett resultat av den miljö man valt att skapa. Materialen kan påverka 
mycket, de kan antingen hindra barnen från att utforska, eller så kan de öppna upp 
för oändliga möjligheter. Miljön talar ett tydligt språk till barnen. De förväntas göra 
olika saker beroende på hur den är utformad. En viktig aspekt gällande den fysiska 
inomhusmiljön är hur förskollärarna och den övriga personalen väljer att arrangera 
den. Granbloms studie visar att all personal är med och sätter ramar för vad som 
accepteras i den pedagogiska miljön. 
 
Granblom skriver vidare att ett barns mognad ska anpassas till miljön då de i sin 
miljö ska få möjligheter och förutsättningar för att utöva de färdigheter som 
framträder genom mognadsprocessen. Därför anses den fysiska inomhusmiljön spela 
en avgörande roll för barns utveckling. 
 
Återigen betonar Granblom (2011) vikten av att personalen i förskolan har en 
avgörande roll att skapa miljöer som sporrar barnen till att utforska och upptäcka. 
Därför trycker författaren på vikten av att pedagogerna är medvetna om hur den 
fysiska inomhusmiljön kan utformas för att stärka barns lärande. 
I enlighet med det som Granblom beskriver lyfter även Eriksson Bergström (2013) 
fram vikten av den fysiska miljöns betydelse för barns lärande. Författaren menar att 
det finns ett samband mellan barns lärande och hur pedagoger väljer att utforma den 
fysiska miljön. Det författaren trycker på är att barnen idag tillbringar väldigt mycket 
tid i förskolan. Därför måste pedagogerna i förskolan ta tillvara och utveckla barnens 
nyfikenhet och lust att lära. Den fysiska inomhusmiljön ska utformas på ett bra sätt 
som en hjälp för barnen att utveckla sitt lärande (Eriksson Bergström, 2013).  
 
Tsunghui (2006) anser i likhet med ovannämnda författare att den fysiska miljön har 
en avgörande roll för barnens lärande. Alla barn föds med en nyfikenhet för att 
utforska sin omvärld. Därför har pedagogerna en avgörande roll för vilka material 
som barn visar intresse och nyfikenhet för samt hur man tillgodoser dessa behov hos 
barnen. Därför måste pedagogerna erbjuda barnen sådant som stimulerar deras 
utforskande och nyfikenhet, vilket i sin tur bidrar till deras lärande. Författaren talar 
också om att erbjuda barn en lättläst miljö. En lättläst miljö innebär att barnen har 
lätt att upptäcka och förstå vilka möjligheter som finns i rummet samt vilka material 
som finns tillgängligt som de kan använda fritt och självständigt. På det sättet blir det 
enklare för barnen att förstå hur de ska utnyttja rummet utifrån deras egna intressen 
(Tsunghui, 2006).  
 



8 

 

 

Lillemyr (2002) redogör för Piagets tankar om den fysiska miljöns betydelse för 
barns lärande. Piaget menar att lärande sker i samband med barnens omgivning, 
kallat interaktion. Piaget menade att barnets uppfattning av omvärlden bidrar till 
kunskaper och erfarenheter. Piaget beskriver den kognitiva utvecklingsfasen hos 
barnet, vilket innebär att barnen på olika nivåer i sin utveckling tillägnar sig 
kunskaper och erfarenheter. Barnets utveckling och lärande sker när det anpassar sig 
till omgivningen, antingen genom egna erfarenheter eller genom att ta del av andra 
barns erfarenheter och omskapa dem till sina egna. Vidare beskriver författaren att 
miljön har en betydelse för hur barnen tillägnar sig dessa erfarenheter, Piaget menar 
att ordet Ackommodation betyder att barnet får nya erfarenheter genom 
förändringar, omformningar och utvidgningar av den kognitiva strukturen, till 
exempel miljön. Dessa förändringar gör att ett nytt lärande sker hos barnet. Men 
Piaget menar också att de nya erfarenheterna som barnen skapar måste samspela 
med de gamla för att barnen ska förstå sitt eget lärande. Eftersom barnet lär sig i 
olika stadier menar Piaget att miljön måste anpassas utefter barnens ålder, intressen 
och behov. Då kommer de att tillägna sig nya erfarenheter och på så sätt utveckla sitt 
lärande (Lillemyr, 2002).  
 
I en artikel av Havu Nuutinen och Niikko (2014) skrivs det om den fysiska lärmiljön 
som vägleder barns nyfikenhet, självstyrning och ger möjligheter för andra aktiviteter 
som främjar barns tillväxt, lärande och utveckling mot det moderna 
kunskapssamhället. Författaren skriver att en bra inlärningsmiljö kan ge barn 
möjligheter att använda olika pedagogiska leksaker samt olika medietekniker såsom 
Ipad och smartboard. En högkvalitativ fysisk inomhusmiljö bör vara öppen och 
stimulerande och stödja barns känslor, säkerhet och samverkan mellan barn och 
mellan barn och pedagoger. En lärorik fysisk miljö ger barn möjlighet att bygga upp 
sin egen identitet, sin individuella utveckling och sitt lärande samt samspel och 
kommunikation mellan varandra utifrån deras erfarenheter och upplevelser (Havu 
Nuutinen. Niikko, 2014). 

2.6.3 Barns inflytande kring den fysiska inomhusmiljön 

Emilson (2007) menar att det är pedagogernas förhållningssätt och syn på barn som 
är viktig och som påverkar barns inflytande i förskolan. Författaren trycker på vikten 
av att barnen ska få inflytande över hur den fysiska inomhusmiljön ska utformas. Om 
pedagogerna utformar den fysiska inomhusmiljön utefter barnens intressen och 
behov kommer de ha ett större intresse av att utforska och lära sig nya saker, vilket 
gynnar deras lärande på ett positivt sätt. Detsamma gäller även de aktiviteter som 
barnen får göra i förskolan. Här menar författaren också att barnen måste få vara 
delaktiga och få inflytande. Att endast pedagogerna bestämmer över vilka aktiviteter 
som ska göras menar författaren inte är särskilt gynnsamt för barnens lärande 
Resultat från Emilssons studie visar att barns inflytande kan variera med 
förskollärarens kontroll, det vill säga genom att hur förskollärarna kommunicerar 
med barn, att vara lyhörd och genom att försöka komma nära barns perspektiv. På 
det sättet får barn vara friare att göra val och ta initiativ. 
 
Lenz Taguchi och Åberg (2005) skriver att det är viktig att pedagogerna får in 
föräldrarnas inflytande och delaktighet kring utformning av den fysiska 
inomhusmiljön. Detta genom att pedagogerna bjuder in föräldrar till olika träffar, 
såsom fixarkvällar och öppet hus (Lenz Taguchi. Åberg, 2005).  
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3. Metod 

Här behandlas de metoder som varit utgångspunkt för genomförandet av 
undersökningen.  

3.1 Metodval  

Bryman (2011) framhåller att det finns olika metoder att använda sig av i en 
undersökning. Det finns kvalitativa och kvantitativa metoder, man använder den 
metod som lämpar sig bäst för vad man vill undersöka.  
 
Vår studies syfte var att undersöka förskollärarens syn på den fysiska inomhusmiljön 
i förskolan, och hur den fysiska inomhusmiljön kan påverka barns lärande. Vi har 
valt att göra en kvalitativ studie för vår undersökning. Bryman (2011) menar att en 
kvalitativ studie innebär att man försöker att skapa sig en bild av någon annans 
tankar. Således menar han att en kvalitativ forskning bygger på att fokus läggs på 
orden snarare än att lägga fokus på kvantifiering av innehållet som man fått fram 
från sin studie (Bryman, 2011). 
 
I vår studie ville vi ta reda på vad förskollärare har för tankar om den fysiska 
inomhusmiljön i förskolan. Därför är en kvalitativ metod ett bra sätt, eftersom vi vill 
utveckla en förståelse av någon annans tankar.    

3.2 Urval 

Urvalsmetoden utgår ifrån ett bekvämlighetsurval som Bryman (2011) beskriver. Ett 
bekvämlighetsurval utgår ifrån att de personer som man tänkt  använda sig av i 
studien finns lätt tillgängliga. Det kan innebära att man exempel viss intervjuar 
personer som finns på en förskola i närheten där man bor. Varför vi valde denna 
metod var för att vi kände att tiden för studien var väldigt begränsad. Därför ville vi 
minimera tidsåtgången genom att välja att intervjua informanter på olika förskolor i 
vårt närområde.   
 
Vid vår studie intervjuade vi åtta förskollärare, i två olika kommuner. Vi intervjuade 
förskollärare från sex olika förskolor, detta för att kunna få så stor variation som 
möjligt bland svaren. Vi valde att enbart intervjua förskollärare eftersom vi anser att 
de har ett större ansvar än övriga pedagoger och en djupare förståelse för den fysiska 
miljön i förskolan. 
  
Tabell 1. Nedan presenteras studiens urvalgrupp. 
 
Informant Informants ålder Antal år inom 

förskolläraryrket 
Informant 1 60 35 
Informant 2 43 23 
Informant 3 42 20 
Informant 4 45 17 
Informant 5 61 35 
Informant 6 57 30 
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Informant 7 46 20 
Informant 8 28 1 

 
I tabellen ovan presenteras förskollärarnas fiktiva namn i studien vilka är informant 
1, informant 2, informant 3, informant 4, informant 5, informant 6, informant 7 och 
informant 8. Förskollärarnas ålder är mellan 28 år till 61 år samt antal år inom 
förskolläraryrket går att utläsa mellan 1 år till 35 år.  

3.3 Genomförande  

När vi skulle samla in data till vår kvalitativa studie använde vi oss utav 
semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (bilaga 1). Bryman (2011) beskriver 
att en semistrukturerad intervju innebär att man har en uppsättning frågor som man 
använder som frågeschema vid intervjun. Frågorna behöver inte ställas i direkt 
ordningsföljd, utan man kan ställa frågorna i den ordning som man känner passar, 
utefter informantens svar. En semistrukturerad intervju innebär också att man kan 
ställa följdfrågor till informanten ifall man kände att den ursprungliga frågan inte gav 
ett fullt svar. Metoden ger också tillfälle för vidare diskussioner utöver de frågor som 
man från början planerat att ställa (Bryman, 2011). Vi valde att använda oss utav 
semistrukturerade intervjuer för att vi ville få en djup förståelse av förskollärares 
tankar. Men vi ville också ha möjligheten att ställa följdfrågor ifall det var något som 
vi inte förstod.  
 
Vår studie utgår ifrån John Deweys teori om learning by doing, som handlar om att 
barnen måste få uppleva olika material och miljöer för att utveckla sitt lärande. 
Därför valde vi att göra intervjuer med olika förskollärare för att synliggöra deras 
tankar om den fysiska inomhusmiljön och hur den kan ha betydelse för barns 
lärande. För att kunna analysera intervjuerna på ett bra sätt spelade vi in dem med 
hjälp av inspelningsverktyg på smartphone. Bryman (2011)  menar att inspelning av 
intervjuer är positivt då det underlättar att komma ihåg informanternas svar. Att 
spela in intervjuerna gör att man inte heller kan misstolka svaren då man vid en 
inspelning kan gå tillbaka flera gånger för att lyssna på svaren (Bryman, 2011).  
 
Vi valde också att transkribera alla intervjuer för att sedan jämföra svaren med 
varandra samt mot studiens frågeställningar. Bryman (2011) menar att 
transkribering av intervjuer är en fördel för att kunna tolka det som sägs, för att 
kunna följa upp det som sägs och kunna sortera bland materialet så är det lättare att 
transkribera än att lyssna igenom intervjun och samtidigt anteckna, det menar 
författaren är distraherande (Bryman, 2011). 
 
Eftersom genomförandet av studien skedde under en begränsad tid kände vi att vi 
ville dela upp informanterna till intervjun emellan oss för att minimera tidsåtgången. 
Vi intervjuade fyra förskollärare var. Innan vi gick ut på förskolorna för att 
genomföra våra intervjuer skickade vi i förväg ut ett missivbrev (bilaga 2) till de 
förskollärare som vi planerade att intervjua. Vi skickade också missivbrevet till 
förskolans förskolechef. I missivbrevet beskrev vi vilka vi är, vad vår studie handlade 
om, vad vi skulle göra vid intervjun, samt om förskollärarna hade något emot att bli 
inspelade. När vi hade fått tillbaka godkännanden från alla förskollärare gick vi ut 
och genomförde intervjuerna med öppna frågor (bilaga 1). 
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3.4 Etiska överväganden 

Vid vår studie utgick vi ifrån vetenskapsrådets fyra etiska forsknings principer. 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 

Informationskravet innebär att vi som bedriver studien har en skyldighet att 
informera alla uppgiftslämnare om vad syfte med studien är, samt hur all 
information kommer att användas. Det är också vår skyldighet att informera om vilka 
villkor som gäller för informanternas deltagande.  Av informationen ska det framgå 
att deltagandet är helt frivilligt och att informanten har rätt att avbryta sin 
medverkan när han eller hon vill.  

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att bestämma ifall 
han eller hon vill vara med i en undersökning. Således måste också de personer som 
bedriver studien invänta godkännande från informanterna innan studien kan börja 
genomföras.  

Konfidentialitetskravet innebär att de som bedriver en studie ska behandla 
de som deltar med största möjliga sekretess. Uppgifterna om vilka personer som 
deltar i studien ska behandlas på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. 
Det är också upp till dem som bedriver studien att tala om för informanterna att 
deras medverkan kommer att vara anonym.  

Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in vid studien inte 
får användas till något annat än studiens ändamål. Det är inte heller tillåtet att låna 
ut innehållet till andra personer som vill studera samma ämne (Hermerén, 2011).  
 
Vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket innebär att 
vi har informerat deltagarna om att deras deltagande är frivilligt, det har själva fått 
välja om de vill delta i intervjun eller inte. Samt att de har fått möjlighet att avbryta 
intervjun när helst de vill. Vi har informerade deltagarna om att deras medverkan var 
konfidentiellt, vilket innebär att vi inte nämnde några namn, vi nämnde inte heller på 
vilken förskola intervjun är gjordes. Vi meddelade deltagarna att endast vi som gör 
studien har tillgång till de inspelade materialen. Slutligen informerade vi om att 
resultatet av intervjuerna endast användes till vår forskningsstudie. Alla intervjuer 
raderas efter att vi fått godkänt på vår studie.   

3.5 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

När man gör en vetenskaplig studie är det viktigt att man påvisar hur studien är 
reliabel och valid, det vill säga att man kan styrka hur undersökningsmetoden man 
använt är lämplig och om resultatet är trovärdigt.  
 
Bryman (2011) framhåller att trovärdighet (validitet) är viktigt när man genomför en 
vetenskaplig undersökning. Validitet innebär huruvida man kan mäta hur resultatet 
av en undersökning hänger ihop med det syfte man har för studien, d.v.s. har man 
mätt det man hade för avsikt att mäta. Författaren betonar att validiteten även 
handlar om ifall den som bedriver undersökningen följt de regler som finns för hur 
man ska bedriva en vetenskaplig undersökning (Bryman, 2011).   
 
Validiteten i vår studie kan stärkas genom det missivbrev (bilaga 2) som vi i förväg 
mailade ut till alla förskollärare som skulle delta i studien, men också genom att vi 
tagit hänsyn till de forskningsetiska regler som finns. Vi valde att genomföra intervju 
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frågorna (bilaga 1) på informanternas arbetsplatser. Det ville vi göra för att de skulle 
få en känsla av trygghet och där de är omgivna av kollegor.   
 
Tivenius (2014) skriver att tillförlitligheten (reliabilitet) i en studie handlar om hur 
man kan behandla resultatet som giltigt. Vid vår studie genomförde vi intervjuer på 
olika förskolor och med olika informanter, detta för att skapa en mångfald i 
resultatet. Genom att vi valde att genomföra intervjuerna på olika förskolor stärktes 
tillförlitligheten genom att informanterna då inte skulle få tillfälle att prata ihop sig 
innan, vilket hade kunnat leda till att de gav lika svar. För att ytterligare stärka 
tillförlitligheten i vår studie spelade vi in våra dem och transkriberade dem.  

3.6 Analysmetod 

För att kunna analysera resultatet på ett enkelt sätt valde vi att spela in alla 
intervjuer. Vi valde också att transkribera dem.  
 
Vi använde oss av en kvalitativ metod vid analyserna av studiens resultat. En  
kvalitativ metod innebär enligt Bryman (2011) att man kodar, sammanställer och 
drar slutsatser kring de data som man samlat in. För att analysera materialet kan 
man använda sig utav av till exempel olika tabeller, diagram eller analysschema 
(Bryman, 2011). Vi använde ett analysschema.  
 
Vid analysen sammanställde vi informanternas svar för respektive fråga. Sedan 
ställde vi svaren mot varandra för att se vilka skillnader och likheter vi fick fram, och 
kopplade detta till studiens teoretiska perspektiv och tidigare forskning. 

4 Resultat 

Efter att vi genomfört våra intervjuer så har vi sammanställt dem för att synliggöra 
skillnader och likheter i svaren. Resultatet visar att de flesta av förskollärarna anser 
att en bra fysisk inomhusmiljö är av betydelse för barns lärande.  

4.1 Resultat av intervjuer 

Nedan så redogörs för resultatet från vår studie. Tematiseringen utgår från 
intervjufrågorna. Resultatet redovisas främst i form av ordagranna citat från de 
intervjuer som genomfördes. Vi har vid beskrivning av citaten valt att kalla 
förskollärarna för informanter.  
 

4.1.2 Förskollärarnas syn på den fysiska inomhusmiljön 

Alla åtta informanterna var överens om att en bra fysisk inomhusmiljö i förskolan i 
första hand ska vara tillgänglig och tillåtande för barnen.  Miljön ska vara 
självinstruerande så att barnen kan hämta vissa material när de vill och inte behöver 
fråga en förskollärare varje gång de vill ha tillgång till ett visst material. Materialen 
som finns ska också stimulera barnens lust till skapande, och de ska kunna vara 
kreativa med materialet. Det ska finnas mycket olika material, inte bara en sak av 
varje material så att barnen har mycket att välja på. Alla informanterna tycker att 
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miljön ska passa barnens intressen och behov och att det ska ligga till grund för hur 
man väljer att utforma den fysiska inomhusmiljön. En av informanterna säger: 
 

Miljön ska ha dörrar öppna i stor del av tiden och det ska kännas som om 
rummen ropar kom och lek med mig, en bra miljö är estetiskt tilltalande. Att det 
är harmoniskt i färgval, möblering och val av material. Färger påverkar barns 
känslor genom att vissa färger skapar rogivande känslor medan andra kan ge 
barnen en känsla av oro. Jag tycker att barnen ska få möjlighet att springa och 
låta mycket när de är ute. 

 
Att det ska vara åldersintegrerat är något som är viktigt, påpekade en av 
informanterna då barnen kan lära sig utav varandra. En utav informanterna svarar: 
 

Men jag tycker också att de små barnen ska få vara med de stora barnen. Som 
igår fick de små barnen titta på de stora barnen när de arbetade med limstift, och 
sen fick de pröva själva och tog efter det jättebra. De fick pröva att limma på små 
pappersbitar på ett annat papper. Man märker att de får en tilltro till sin egen 
förmåga när de får pröva själva.  

4.1.3 Förskollärarnas tankar om vad den fysiska inomhusmiljön kan ha 
för betydelse för att stimulera barns lärande 

Fyra av informanterna anser att det är viktigt att det finns olika lokaler och hörnor 
som är anpassade efter olika behov hos barnen. Det ska finnas möjlighet för barnen 
att utforska miljön och utveckla nya kunskaper. En av informanterna säger: 

 
Ja det var det som jag var inne på lite förut, att man har den här större ytan från 
början och sen att man kan förändra i den. Att man ser, vad har den här 
barngruppen för behov. Om de har behov av att röra sig mycket och att arbeta 
mycket med motoriken ja då skapar vi ett rum där de kan klättra och hoppa. 
Eller om barnen tycker om att sitta och skapa väldigt mycket ja då behöver vi 
mycket bord och mycket material framme. Att man hela tiden ser intresset och 
kan uppmuntra till det. 

 
En utav informanterna tyckte att det var viktigt med en dokumentationsvägg där 
barnen får möjlighet att se sitt eget lärande “En bra dokumentationsvägg där barnen 
får sätta upp sina alster är ett bra sätt att synliggöra barnens eget lärande. 
Dokumentationsvägg kan vara papper som barnen själva har ritat på eller ett citat där 
det står vad barnen sagt”. 
 
Två av informanterna anser att den fysiska inomhusmiljön ska vara tillåtande, att 
man som pedagog inte ska ge barnen för mycket ”nej” när de vill ta fram ett visst 
material. “De ska kunna känna att de kan själva, att de klarar sig själva. Om ett barn 
kommer fram till mig och säger att jag vill rita, då ska jag som pedagog kunna säga: 
javisst varsågod, vad behöver du? Och då tar jag ner det materialet och introducerar 
det och sen är det bra med den saken”. 

4.1.4 Förskollärarnas syn på vad de har för möjligheter och 
begränsningar att utforma den fysiska inomhusmiljön 

Fyra av informanterna tycker att en av de största begränsningarna handlar om 
ekonomi, att man inte kan utforma den fysiska inomhusmiljön på det sätt man vill 
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eftersom det inte finns pengar till det. I sin tur påverkas det pedagogiska innehållet i 
förskolan samt att det begränsar barns lärande ”Ja vi är väldigt ekonomiskt 
begränsade, vi har ju ekonomiska ramar så man kan inte handla in precis vad man 
vill. Så där är man lite begränsad”. 
 
Lokalerna är det största hindret för att utforma den fysiska inomhusmiljön, tycker en 
informant. 

 
Just lokalerna känner jag begränsar väldigt mycket, just den förskolan jag jobbar 
på är en gammal prästbyggnad som är sju meter i tak, det finns kakelugnar och 
det är väldigt stort och öppet. Så begränsningarna är väl många gånger att man 
inte har en bra överblick. Man ser inte vad barnen gör bakom hörnet och så, så 
det är inte så anpassat efter förskoleverksamhet. Det är mina begränsningar.  

 
Det finns olika faktorer som påverkar utformning av den fysiska inomhusmiljön 
såsom tiden, påpekar en informant då tiden inte räcker till för att fundera på hur 
förskollärarna vill göra. Informanten säger: 
 

Jag tänker att tiden, både tiden att prata ihop oss och vad vi menar med de olika 
miljöerna, och sen få en samsyn och därefter ta ett av avstamp och skapa de olika 
miljöerna. Vi hinner liksom börja men vi hinner inte gå på djupet. Och sen ändrar 
man till något och sen försvinner tankarna, så tiden ser jag som en stor 
begränsning, men också som en möjlighet. 

 
Andra faktorer som påverkar utformningen av den fysiska inomhusmiljön är normer 
och regler för vad förskollärarna får göra eller inte får göra. Två informanter tycker 
att de styrs av hur alla förskollärare är samstämda i arbetslaget och hur de arbetar åt 
samma håll utifrån förskollärarnas olika kompetenser, utbildning, kreativitet och 
erfarenheter. 

4.1.5 Barns, föräldrars och förskollärarens inflytande kring utformning 
av den fysiska inomhusmiljön, enligt förskollärarnas perspektiv. 

Alla informanterna är överens om att både barn och föräldrar ska kunna ha 
inflytande över den fysiska inomhusmiljöns utformning. De berättar att de lyssnar på 
föräldrarnas förslag kring utformning av den fysiska inomhusmiljön. “Vi diskuterar 
med föräldrar kring miljö, vi tar emot positiva och negativa åsikter. Under 
utvecklingssamtal och föräldraråd så försöker vi få in föräldrarnas inflytande och 
delaktighet över verksamhetens fysiska inomhusmiljö.” 
 
Alla informanter berättar att de tillsammans med barnen och sina kollegor väljer 
leksaker och möbler. Informanterna anser att det är viktigt att barnen ska ha 
möjlighet att förändra och möblera om så att det passar deras lek, behov och 
intressen. En av informanterna säger: 
 

Barnen är delaktiga och får välja själva vilka aktiviteter de vill sysselsätta sig på 
de olika stationerna i förskolan, t.ex. bygg, verkstad eller matematik stationen. 
Det är viktigt att vi förskollärare ska ta vara på barnets förhållande till en fysisk 
miljö och observera hur barnet agerar eller beter sig i de olika rummen, därmed 
förändrar man den fysiska miljön. 
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En av informanterna berättar att de är en Reggio Emila-förskola och att de har valt 
att skapa sin fysiska inomhusmiljö utefter det. Informanten berättar bland annat om 
barns förskollärares och föräldrars inflytande: 
 

Vi som förskollärare har ju såklart det största inflytandet. Nu är det så att vi är ju 
Reggio Emilia inspirerade på den här förskolan, och då har vi tolkat det som att vi 
inte ska ha dockvrår och vi ska inte ha bilhörnor, alltså kanske sånna där 
självklara saker som man hade förr. Men det är vår tolkning, för det kan man 
säkert ha i en Reggio Emilia-förskola också, bara man har ett tänk bakom det. Så 
vi har ju väldigt fria händer att skapa miljön hur vi vill. 

 
Föräldrarna har ju frågat väldigt mycket varför det ser ut som det gör och varför 
vi inte framförallt har småbarnsleksaker. Och då försöker vi förklara varför vi inte 
har det, vi ska ju vara ett komplement till hemmet och dockor eller bilar har ju 
barnen oftast väldigt mycket av hemma. Vi möter föräldrarnas förslag, men 
stämmer det inte alls överens med det vi har bestämt förklarar vi det på ett bra 
sätt, och försöker visa på dels vad läroplanen säger och att barnen har ju faktiskt 
de där sakerna hemma och då vill vi erbjuda något annat.  

 

4.1.6 Förskollärarnas syn på hur en god fysisk inomhusmiljö kan bidra 
till barns trygghet och trivsel 

Sju utav informanterna är överens om att en bra fysisk inomhusmiljö kan bidra till 
att barnen trivs och känner sig trygga i förskolan. En av informanterna ansåg att den 
fysiska inomhusmiljön spelade en mindre viktig roll när det gäller barnens trygghet 
och trivsel. 
 

Ja det tycker jag, just det här att de ska kunna pröva själva, och sen känna att jag 
kan det här, jag behärskar det här. Det är viktigt för barnen, men även viktigt för 
oss pedagoger att vi kan känna att barnen klarar av att göra saker själva, då 
behöver man inte vara med dem hela tiden, för man vet att de klarar av det, och 
det är en trygghet för oss. 

 
En informant säger: ”Barnen känner sig trygga om han/ hon tycker om och är 
intresserad av miljön, leksaker samt när de själva kan vara med pedagogerna och 
medverka till utformningen av den fysiska inomhusmiljön i förskolan.” 
 
Informanten som tyckte att den fysiska inomhusmiljön inte var så viktig för barnens 
trygghet och trivsel svarade såhär: ”Ja det är väl inte det viktigaste kanske, det 
viktigaste är väl egentligen vårt agerande gentemot barnen, vårt bemötande med 
tanke på tryggheten, så det är nog inte det viktigaste”.   
 

4.2 Sammanfattning av resultat 

Vi har sammanfattat det resultat vi fått fram utifrån de frågeställningar (bilaga 1) som 
intervjuerna utgått ifrån. Resultatet visar att de flesta av informanterna anser att den 
fysiska inomhusmiljön är viktig för att stimulera barns lärande. Alla informanterna 
berättar att de utgår ifrån barnet när de väljer att utforma den fysiska 
inomhusmiljön, antingen så utgår informanterna ifrån barnens intressen, behov eller 
barnens ålder. 
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Informanterna berättar att de försöker ge barn och föräldrar inflytande över hur den 
fysiska inomhusmiljön ska utformas, om de kommer med några förslag eller idéer 
lyssnar de på det och ser om de kan ta in det i verksamheten.  

 
Svaren som informanterna gav visar också att de har olika möjligheter och 
begränsningar när det gäller att utforma den fysiska inomhusmiljön, den största 
begränsningen som finns bland svaren är att det oftast är ekonomin som styr 
utformningen av miljön. Andra informanter tycker att lokalerna och tiden är det 
största hindret för att utforma den fysiska inomhusmiljön.  

 
De flesta av informanterna tycker att den fysiska inomhusmiljön kan påverka 
barnens trygghet och trivsel i förskolan beroende på om den är utformad på ett bra 
eller dåligt sätt, dock är inte alla informanter överens om detta, utan en informant 
tycker att det är andra faktorer som avgör om barnen trivs och känner sig trygga i 
förskolan.  

5 Analys 

Nedan så följer en analys av det resultat som vi fått fram från vår studie. I analysen 
har vi sammanställt resultatet och återkopplat det till teoretiskt perspektiv och 
tidigare forskning. Förskollärarna kallas även i analysen för informanter. 

5.1 Förskollärarnas syn kring utformningen av den fysiska 
inomhusmiljön och dess betydelse för barns lärande. 

I studien framkom det att den fysiska inomhusmiljön bör innehålla mycket material, 
framförallt mycket olika material som stimulerar barnen till att utforska. Det 
framkommer också att materialen ska vara tillgängligt för barnen, om materialet är 
placerat högt upp så hindrar det barnens lärande genom att de inte kan utforska det 
själva, vilket i sin tur begränsar deras lärande.  
 
Det som även framkom under intervjuerna var att förskollärarna har olika åsikter och 
idéer kring hur materialet ska användas för att stimulera barns lärande. En del 
förskollärare anser att genom att det finns mycket material i förskolan så skapar det 
möjligheter för barns lärande eftersom mycket material stimulerar fantasin hos 
barnen. Medan andra förskollärare anser att materialen i förskolan måste utforskas 
tillsammans med andra material för att det ska ske ett lärande hos barnen. Detta kan 
kopplas till John Deweys tankar om learning by doing som handlar om att barnen ska 
få möjlighet till att utforska sin omvärld med mycket material, för det är i själva 
görandet som barnen utvecklas och lär sig. Hantering av olika material ger också 
barnen möjlighet till att utveckla sin fantasi och logiskt tänkande, vilket i sin tur leder 
till ett lärande. Barnen får också lära sig demokrati genom att de är delaktiga i valet 
av vilket material de får utforska (Forsell, 2011). 

 
Vad förskollärarna säger om att materialen ska vara tillgängligt för barnen kan 
kopplas till Konstantina (2014) som i likhet med John Dewey anser att den fysiska 
inomhusmiljön ska utformas så att den hela tiden är tillgänglig för barnen, det leder 
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till att barnen får möjlighet till att utforska och undersöka materialet i miljön, vilket i 
sin tur leder till att barnen får nya erfarenheter och kunskaper (Konstantina, 2014).  
 
De flesta av informanterna tycker att lokalerna i förskolans ska vara anpassade 
utefter olika behov som barnen har. Har barnen ett behov av att röra sig mycket ska 
det finnas rum som är anpassade efter det. Granblom (2011) belyser vikten av hur 
man väljer att utforma de olika rummen som finns i förskolan. Rummen ska anpassas 
till barnen och de olika behov som dem har, miljön ska tala ett tydligt språk till 
barnen om vad de förväntas att göra i de olika rummen. Detta är också något som 
läroplanen för förskolan understryker: “Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande” (Skolverket, 2010, s. 9). Samt att ”Arbetslaget ska samarbeta för att 
erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och 
hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.” (Skolverket, 2010, s. 
11).   
 
I studien framkommer det att två av informanterna tycker att en viktig aspekt i den 
fysiska inomhusmiljön är att det inte ska finnas för många förbud, de menar att 
barnen inte ska behöva känna att de måste fråga varje gång de vill göra något. Dessa 
tankar kan vi koppla till det teoretiska perspektiv som vi valt att ha som 
utgångspunkt för studien, det vill säga John Deweys tankar om learning by doing. 
Forsell (2011) menar att Deweys tankar om learning by doing handlar om att barnen 
lär sig och utvecklas genom att undersöka sin miljö, samt att de får göra olika saker. 
Dewey talar om att alla barn föds med en instinkt att undersöka, denna instinkt 
menar han är en drivkraft för den mänskliga utvecklingen, därför är det största vikt 
att pedagogerna inte hindrar barnen från att utforska sin miljö, vilket leder till att 
barnens lärande hämmas (Forsell, 2011). 

5.2 Förskollärarnas tankar kring möjligheter och 
begränsningar gällande utformning av den fysiska 
inomhusmiljön.   

Att det finns olika faktorer som styr vilka möjligheter och begränsningar 
förskollärarna har att utforma den fysiska inomhusmiljön är något som framkommit 
tydligt i studien.  
 
En viktig aspekt som framkommit från studien är vikten av att förskollärarna 
samarbetar bra inom arbetslaget och hur de arbetar utifrån förskolans läroplan. Samt 
vikten av att ta tillvara på varandras olika erfarenheter och kompetenser och 
kunskapssyn. Läroplanen för förskolan betonar detta. ’’Alla som arbetar inom 
förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra 
till att förskolans uppdrag genomförs” (Skolverket,2010, s. 8).  
 
Av studien har det framkommit att lokalerna i förskolan ses om ett hinder när det 
gäller vilka möjligheter och begränsningar som förskollärarna har att utforma den 
fysiska inomhusmiljön på ett bra sätt. Förskollärarna upplever många gånger att de 
inte kan forma miljön som de vill för att lokalerna begränsar dem. Det framgår också 
att de flesta av förskollärarna tycker att dessa begränsningar kan skapa sämre 
möjligheter för barnens lärande. Detta kan vi se är i enlighet med Björklid (2005) 
som menar att utformningen av lokalerna är viktigt, en lokal inte får vara statisk utan 
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alla lokaler ska vara i förändring med barnens utveckling hela tiden, vilket skapar 
förutsättningar för barns lärande (Björklid, 2005).  
 
Dock så framkom det av intervjuerna att förskollärarna många gånger inte har råd att 
köpa in det material som de önskar eftersom de är ekonomiskt begränsade, vilket de i 
sin tur anser kunna begränsa barnen i sitt lärande. Andra förskollärare lyfte att om 
det finns ekonomiska begränsningar får man istället vara uppfinningsrik och kanske 
hämta in material från naturen. 

5.3 Förskollärarnas tankar kring barns och föräldrars 
inflytande vid utformning av den fysiska inomhusmiljön med 
koppling till barns trygghet och trivsel i förskolan. 

När det kommer till att låta baren få inflytande över verksamheten så menar de flesta 
av informanterna att detta är något som de tycker är viktigt. De menar att barnens 
inflytande ska ligga till grund för hur man väljer att utforma den pedagogiska miljön i 
förskolan. Informanterna menar att barnen lär sig demokratiska värderingar genom 
att själva få vara med och bestämma över innehållet i verksamheten. Det går att se 
hur dessa pedagogers pedagogiska grundsyn är samstämmiga med Deweys teoretiska 
resonemang om demokrati. 
 
Det är också viktigt för att barn ska känna att deras åsikter och tankar blir 
respekterade. Dessa tankar återfinns i läroplanen för förskolan som understryker att 
“Förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla 
efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande” (Skolverket, 2010, s.12). 
 
Det framgår från resultatet att alla förskollärare tycker att barnens intressen och 
behov ska ligga till grund för hur förskollärarna väljer att utforma den fysiska 
inomhusmiljön. Det anses viktigt att barnen får vara med och bestämma över hur den 
fysiska inomhusmiljön ska se ut. Dock så kunde vi se skillnader på hur förskollärarna 
väljer att arbeta med barnens inflytande över miljön. De flesta förskollärare berättar 
att de observerar hur barn agerar och beter sig i olika rum, medan andra lyssnar på 
barnen och tar deras förslag på allvar när de förändrar miljön. 
 
Resultatet visar att en av förskollärarnas svar sticker ut gentemot de andra 
informanternas svar, förskolläraren berättar att förskolan där hon jobbar utgår de 
ifrån Reggio Emilia-pedagogiken. Barnen har stort inflytande över verksamheten, de 
har alltid tillgång till de material som finns, det finns inte heller så mycket leksaker, 
utan de har valt att fokusera på att ha material som barnen kan utforska och skapa 
med. Detta är intressant i ljuset av det som Emilsson (2007) menar om att det är 
pedagogernas förhållningssätt och syn på barn som är viktig och som påverkar barns 
inflytande i förskolan. Författaren trycker på vikten av att barnen ska få inflytande 
över hur den fysiska inomhusmiljön ska utformas. Om pedagogerna utformar miljön 
utefter barnens intressen och behov kommer de ha ett större intresse av att utforska 
och lära sig nya saker, vilket gynnar deras lärande på ett positivt sätt (Emilsson, 
2007).  
 
Föräldrarnas inflytande är något som alla informanter tog upp som en viktig sak vid 
intervjuerna, de svarade att de lyssnar på föräldrarnas tankar, idéer och förslag vid 
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olika tillfälle såsom föräldraråd. En del informanter informerar föräldrar om vad som 
ändras och vad som sker kring utformning av den fysiska inomhusmiljön. Lenz 
Taguchi och Åberg (2005) anser att föräldrarnas inflytande kan bidra till att 
pedagogerna får annan synvinkel samt uppmärksammar saker som de inte tänkt på. I 
Förskolans läroplan står det att “Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de 
nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan” (Skolverket, 2010, 
s. 13).  

 
Barns trygghet och trivsel är något som lyfts fram i resultatet, nästan alla informanter 
tycker att beroende på hur den fysiska inomhusmiljön är utformad så kan det skapa 
förutsättningar för hur barnen trivs i förskolan. Detta kan kopplas till Konstatina 
(2014) som betonar att barns erfarenheter har en avgörande roll under barnens första 
år. Författaren menar att om den fysiska inomhusmiljön utformas utefter barnens 
intressen så kan det stärka deras trygghet och självständighet (Konstantina, 2014).  

 
Läroplanen för förskolan betonar även detta ” Förskolan ska erbjuda barnen en trygg 
miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera 
barnen att utforska omvärlden”. (Skolverket, 2010, s.6) Samt ”Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den”. (Skolverket, 
2010, s. 9).  

6 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad förskollärare har för syn på den fysiska 
inomhusmiljön i förskolan, hur den fysiska inomhusmiljön kan påverka barnens 
lärande, samt barns inflytande över den fysiska inomhusmiljön. Under studiens gång 
har det framkommit att förskollärarna anser att en bra utformad fysisk inomhusmiljö 
kan bidra till barns lärande. Det har även framkommit att förskollärarna har olika 
arbetssätt för att skapa en bra fysisk inomhusmiljö, alla är överens om att materialet 
är viktigt i miljön, men däremot så har förskollärarna olika tänk kring materialet och 
hur det bör användas för att stimulera barns lärande. 

 
Slutsatsen av de intervjuer som genomförts är att förskollärarnas förhållningssätt och 
pedagogiska grundsyn är en avgörande del i hur de väljer att utforma den fysiska 
inomhusmiljön.  

6.1 Resultatdiskussion 

I studien så framkom det att material ses som en viktig komponent när det gäller att 
utforma den fysiska inomhusmiljön. Förskollärarna i studien anser att om det finns 
mycket material i förskolan stimulerar det barnens fantasi, vilket i sin tur 
förskollärarna anser vara gynnsamt för barnens lärande. Detta är något som kan 
kopplas till Granblom (2011) som menar att materialen i förskolan kan påverka 
barnen väldigt mycket, de kan antigen öppna upp för oändliga möjligheter eller 
begränsa barns utforskande. 
 
Genom att förskollärarna har denna syn på hur materialet i förskolan kan påverka 
barnens lärande skapar de bra möjligheter för barnen att utveckla sina kunskaper och 
lära sig nya saker. Konsekvenserna av att förskollärarna har olika syn på hur 
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materialet kan utveckla barnens lärande kan skapa bra eller dåliga förutsättningar för 
barnen. Vi håller med Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som menar att det 
är viktigt att förskollärarna har ett bra förhållningssätt till miljön. Författaren menar 
att ett bra förhållningssätt handlar om att ha en bra inställning till miljön och till 
materialet, genom att bland annat ge barn möjlighet till inflytande över vilka material 
som ska användas. Detta är en viktig del i deras utveckling och lärande, 
förskollärarens förhållningssätt utgör grunden för hur den pedagogiska 
verksamheten utformas.  
 
Vi tycker att den fysiska inomhusmiljöns utformning är viktig för barnens 
identitetsskapande, en rörig miljö kan skapa stress för både barn och förskollärare, 
medan en lärorik miljö har en positiv inverkan på barns trivsel och trygghet. Detta 
kan vi koppla till Björklid (2005) som skriver om vikten av att utforma den fysiska 
miljön så att den ska vara tillgänglig för barnen, vilket i sin tur skapar förutsättningar 
för deras lärande. 
 
Vår tolkning med grund i läroplanen är att om förskolan har öppna ytor skapas det 
förutsättningar för att utforma den fysiska miljön på ett lärorikt sätt som främjar 
barnens lärande. Vi anser vidare i enlighet med vad läroplanen skriver om att ”Miljön 
ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (Skolverket, 2010, s. 9) att 
förskolans lokaler ska utformas på ett sätt där barnen får möjligheter att möta 
varandra samt samspela med varandra, och på det sättet lära sig av varandra. Detta 
är också något som vi har stöd av från Dewey. 

 
Det har också framkommit att förskollärarnas olika syn, kompetenser och 
erfarenheter, skapar antingen möjligheter eller begränsningar för hur de väljer att 
utforma den fysiska inomhusmiljön. Vår egen tolkning är att det är viktigt att 
förskollärarna är samstämda inom arbetslaget och kommer överens om hur de ska 
skapa en miljö som främjar barns lärande. Vi anser även att det är viktig att 
förskollärarna erbjuds olika utbildningar och kurser för att få nya kunskaper om hur 
de på bästa sätt kan utforma den fysiska inomhusmiljön för att främja barns lärande. 
Det kopplar vi till Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som betonar vikten av 
pedagogernas syn på barnet samt deras kompetenser kring utformning av den fysiska 
inomhusmiljön kan påverka mycket på barns lärande.  

 
Vi anser att det är positivt att förskollärarna observerar barnen samt låter deras 
intresse stå i fokus innan miljöförändringar kan ske. Vi tycker även att när 
förskollärarna frågar barnen vad de vill så anser vi att förskollärarnas tyckande och 
tänkande kan påverka barnens val. Vi anser att barns inflytande är något som är 
viktig i förskolan då barnen får möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens 
samt känna sig trygga och intresserade av att lära. Allt detta kan vi koppla till 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006)  som betonar vikten av att barn ska få 
möjlighet till inflytande gällande utformning av fysiska inomhusmiljön. Barnen ska 
bli lyssnade på och få en möjlighet att vara med och påverka. Vidare anser författarna 
att det är viktig att barnen har inflytande för att sedan kunna påverka egna 
situationer med också förskolans innehåll.  

 
Vi anser att dessa tankar kring miljön kan skapa bra lärandemöjligheter för barnen, 
då om barnen inte har så mycket leksaker utan istället mer material, så stimulerar det 
barnens fantasi genom att de får vara kreativa med det materialet. Nackdelen som vi 
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tycker finns med dessa tankar är att man kan begränsa barnens lärande genom att 
utesluta vissa material. 

 
Av resultatet framgår att nästan alla av förskollärarna anser att en bra utformad 
fysisk inomhusmiljö kan bidra till barns trygghet och trivsel i förskolan. 
Förskollärarna tycker att om den fysiska inomhusmiljön är strukturerad och lätt att 
läsa av så skapar det en trygghet för barnen genom att de vet vad de kan göra i de 
olika rummen. Detta menar också Konstantina (2014) är viktigt för barns trygghet i 
förskolan. Författaren skriver att barns identitetsskapande och intresse för att lära är 
beroende av att barnen känner sig trygga i förskolan, är barnen trygga i sig själva och 
trivs i förskolan så leder det till att deras lust att utforska miljön stimuleras, vilket i 
sin tur påverkar deras lärande. 

 
Av resultatet framgick även att endast en förskollärare ansåg att den fysiska 
inomhusmiljön inte var viktig när det kommer till barns trygghet och trivsel i 
förskolan. Förskolläraren ansåg att det som påverkar barns trygghet och trivsel i 
förskolan snarare är hur förskollärarna är mot barnen och vilket förhållningssätt de 
har. Vi känner att svaret som vi fick var väldigt överraskande då alla andra 
förskollärare ansåg att den fysiska inomhusmiljön i förskolan var viktigt för barnets 
trygghet och trivsel. Det är också något som vi själva anser som en viktig del. Barnens 
trygghet kopplat till miljön betonas också i läroplanen för förskolan ”Förskolan ska 
erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet” (Skolverket, 
2010, s. 6). En reflektion kring detta är att vi tror att denna förskollärare kanske 
saknar kunskap i och känner sig osäker kring hur en bra utformad fysisk 
inomhusmiljö i förskolan kan bidra till barns trygghet och trivsel. Samt att man i 
arbetslaget kanske kommit överens om vad man ska lägga fokus på när man arbetar 
med den fysiska inomhusmiljön. Vi själva tycker att alla som arbetar inom förskolans 
verksamhet bör lägga fokus på att skapa en trygg fysisk inomhusmiljö för barnen då 
många barn idag tillbringar mycket tid i förskolan. Däremot håller vi med 
förskolläraren när hon säger att deras förhållningssätt och agerande gentemot barnen 
är viktigt för att skapa trygghet och trivsel hos barnen.  

 
Något som synliggjorts i studien är att tiden för att planera och skapa en bra och 
lärorik fysisk inomhusmiljö inte räcker till. Utifrån vår egen tolkning med grund i 
läroplanen och Ganblom (2011) tycker vi att det skapar sämre möjligheter för barns 
lärande när förskollärarna inte får tillräckligt med tid för att skapa en bra 
verksamhet. Förskolan är barnens första skola. I förskolan ska barnens grund för 
deras livslånga lärande läggas, barnens nyfikenhet ska stimuleras och de ska få chans 
att lära utefter olika områden som läroplanen för förskolan beskriver: ”Förskolan ska 
lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 
för alla barns som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå ifrån en helhetssyn på barnet och 
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bilar en helhet”. 
(Skolverket, 2010, s. 5). Även Granblom (2011) påpekar att det är pedagogernas 
uppgift att skapa en lärorik verksamhet för barnen. 
 
Vad får de egentligen för konsekvenser när förskollärarna inte har tid till planering av 
verksamheten? Vi tror att detta kan få konsekvenser för barnen i framtiden, om 
barnen inte får bra möjligheter för lärande i förskolan får de svårare för att lära när 
de sedan börjar i skolan och förskoleklassen.  
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6.2 Metoddiskussion 

Till vår studie valde vi att utgå ifrån John Deweys perspektiv om learning by doing. Vi 
valde just det perspektivet för vi ansåg att det knöt an bra till vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. 
 
Till studien valde vi även att utgå ifrån att göra intervjuer. Vi kände att intervjuer 
passade bra eftersom vårt syfte var att ta reda på vad förskollärare har för syn på den 
fysiska inomhusmiljön i förskolan. Hade vi istället valt att göra observationer 
av förskollärarna i verksamheten tror vi inte att deras tankar hade framkommit lika 
tydligt. Det hade också blivit lättare för oss att kunna misstolka deras tankar. Genom 
att vi gjorde intervjuer fick vi ett direkt svar på förskollärarnas tankar. 

 
Inför de intervjuer som vi genomförde mailade vi i förväg ut missivbrev till de 
förskollärare som vi planerade att intervjua. Vi känner att missivbrevet var ett bra 
sätt att förklara vad vi hade för syfte med studien. Missivbrevet var ett bra sätt för att 
informera förskollärarna om vilka deras rättigheter vid intervjuerna var. Vi känner 
att de fick ett förtroende för oss genom att de fick ta del av brevet. Hade vi inte 
skickat ut det så tror vi inte att förskollärarna hade känt sig bekväma med att vi kom 
och intervjuade dem. Förskollärarna fick godkänna missivbrevet innan vi gick ut och 
genomförde intervjuerna. Ingen av förskollärarna hade några invändningar mot 
missivbrevet och vi behövde inte ändra något innan vi genomförde intervjuerna.  

 
Studiens syfte var från början att ta reda på vad förskollärarna har för syn på den 
fysiska inomhusmiljön i förskolan, samt hur förskollärarna anser att en bra fysisk 
miljö kan bidra till barns lärande. Men under studiens gång så märkte vi att en av 
våra intervjufrågor upptog en stor del av resultatet som vi fick fram ifrån 
intervjuerna. Därför så kände vi att vi ville ha med det som frågeställning för studien. 
Det handlar om frågan vad förskollärarna har för möjligheter och begräsningar att 
utforma den fysiska inomhusmiljön i förskolan. 

 
När vi genomförde vår studie valde vi att utgå ifrån den kvalitativa metoden som 
Bryman (2011) beskriver. Den kvalitativa metoden utgår ifrån att man försöker skapa 
sig en bild av någon annans tankar. Den kvalitativa metoden utgår också ifrån att 
man lägger vikt vid det material som man fått fram från undersökningen, snarare än 
att man bedömer kvalitén av det. Vi känner att den kvalitativa metoden lämpade sig 
väldigt bra för vår undersökning eftersom vi ville skapa oss en bild av förskollärarnas 
tankar om den fysiska inomhusmiljön i förskolan. 

 
För att samla in data till vår undersökning valde vi att utgå ifrån att göra 
semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer 
inte behöver följa ett visst frågeschema, utan den som genomför intervjun kan istället 
ställa sina frågor i den ordningsföljd som anses som lämpligast, metoden öppnar 
också upp för att det kan ställas följdfrågor till informanten. Vi tycker att 
semistrukturerade intervjuer var en metod som var väldigt bra att använda oss av. En 
del informanter gav ganska korta svar och ibland förstod vi inte riktigt vad de 
menade med sina svar, vilket gjorde att vi ställde följdfrågor till informanterna för att 
få en tydligare bild av hur de menade. Efter att vi avslutat intervjuerna så kände vi att 
vi fått så pass mycket information som gjorde att vi kunde tolka informanternas 
tankar och koppla det till studiens syfte. 
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När intervjuerna genomfördes valde vi även att spela in dem vilket vi känner var en 
stor hjälp för att kunna analysera materialet efteråt, vi transkriberade också alla 
intervjuer efteråt, det gjorde vi för att det skulle bli enklare att få en mer tydlig bild av 
svaren. Några av informanterna kände sig lite obekväma med att bli inspelade trots 
att vi hade förklarat innan att endast vi som gjorde studien kommer ha tillgång till 
det inspelade materialet efteråt. Vi tror det kan bero att de känner att det var en ovan 
situation, kanske hade svaren blivit annorlunda om vi inte valt att spela in 
intervjuerna eftersom informanterna då kanske hade blivit mer bekväma och säkra i 
sig själva. Dock känner vi inte att vi borde valt en annan metod Bryman (2011) 
skriver att inspelning av intervjuer gör att man inte misstolkar svaren eftersom man 
kan gå tillbaka och lyssna på det flera gånger. Vi tycker att vi fick så pass utvecklande 
svar att vi kunde få en bild av informanternas tankar.  

6.3 Avslutande diskussion och slutsatser 

Studiens syfte var att ta reda på vad förskollärare har för syn på den fysiska 
inomhusmiljön i förskolan samt hur den fysiska inomhusmiljön kan bidra till 
barnens lärande. Av det resultat som vi fick fram genom undersökningen visade det 
att alla förskollärare som vi intervjuat ansåg att en bra fysisk inomhusmiljö i 
förskolan är en viktig komponent i barnens lärande, däremot visade även resultatet 
att alla förskollärare inte var överens om hur den fysiska inomhusmiljön bör 
utformas för att stimulera barns lärande. Det tror vi beror på de olika kompetenser 
som förskollärarna har. Men vi tror också att den största delen i varför alla inte var 
överens om hur den fysiska inomhusmiljön bör utformas beror på den pedagogiska 
grundsynen hos förskollärarna. Vi tror att den pedagogiska grundsynen som 
förskollärarna har är en jätteviktig del i arbetet med barns lärande, har man som 
förskollärare en bra pedagogisk grundsyn och en bra syn på barns lärande blir det 
avgörande för om man lyckas skapa bra förutsättningar för barns lärande. 
 
Förskollärarnas ålder och antal år inom yrket tror vi har en avgörande betydelse för 
hur förskollärarna ser på barns lärande och hur de väljer att utforma den fysiska 
inomhusmiljön. Utifrån vår egen tolkning av resultatet kan vi se att de förskollärarna 
som arbetet i 30-35 år hade en annan syn på barns lärande än de förskollärare som 
hade jobbat i 1-23 år. Att resultatet visade det tolkar vi som att det hela tiden kommer 
nya forskningar och nya kunskaper kring barns lärande och hur man kan tillgodose 
det på bästa sätt. Och då tror vi att det kan handla om hur pass bra förskollärarna vill 
ta till sig den nya forskningen och ta in det i sitt tankesätt och i det vardagliga arbetet 
i förskolan. Vi tolkar det också som att det handlar om vilket arbetssätt förskolan har 
valt att utgå ifrån. 

 
Det teoretiska perspektivet vi hade för studien utgår ifrån Forsells (2011) beskrivning 
av John Deweys tankar om learning by doing. Att barnen utvecklas genom ett 
görande, och att själva görandet leder till nya kunskaper och erfarenheter (Forsell, 
2011). Genom att vi utgick ifrån detta teoretiska perspektiv känner vi att syftet för 
studien synliggjordes på ett tydligare sätt än om vi valt att utgå ifrån ett annat 
teoretiskt perspektiv, syftet var att synliggöra hur en bra utformad fysisk 
inomhusmiljö kan bidra till barns lärande, trygghet och trivsel något som det 
teoretiska perspektivet vi valde att utgå ifrån handlar om. Vi känner att det teoretiska 
perspektivet skapade en bra utgångspunkt att stödja oss på i våra resonemang. 
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6.4 Relevans för förskolläraryrket 

Denna studie har visat att den fysiska inomhusmiljön i förskolan är en viktig 
komponent för att utveckla barns lärande. I studien har det också framkommit att 
förskollärarnas syn på den fysiska inomhusmiljön är en bidragande faktor för hur de 
väljer att utforma miljön. Det har även visat sig att det finns yttre påverkansfaktorer 
som lokaler, ekonomi och tid.  
 
Studien visar också att förskollärarens kunskap och kompentens är avgörande för hur 
man tillgodoser barnens lärande i den fysiska inomhusmiljön. Eftersom den fysiska 
inomhusmiljön är en stor del av förskollärarnas arbete och vardag i förskolan anser vi 
att vår studie har varit relevant att genomföra. Vid studien framkom det genom vår 
egen tolkning att förskollärare ibland saknar den kunskap och kompetens för hur de 
kan utforma den fysiska inomhusmiljön för att stödja barns lärande.  

 
Vikten av att allt fler förskollärare och övrig personal i förskolan blir medvetna om 
hur en bra utformad fysisk miljö kan bidra till barns lärande har en betydelse för hur 
barns lärande tillgodoses i förskolan. Därför känner vi att vår studie kan bidra till att 
skapa nya kunskaper som förskollärarna kan använda sig av i sin yrkesroll.  
 
Studien om förskollärarens syn på den fysiska inomhusmiljön har påverkat vår 
framtida yrkesroll som förskollärare genom att den gett oss nya kunskaper i hur man 
kan arbeta med den fysiska inomhusmiljön på ett sådant sätt som stärker barns 
lärande, trygghet och trivsel. Vi har också fått inspiration att vilja lära oss mer om hur 
man kan arbeta med den fysiska inomhusmiljön i förskolan. Vi valde att göra en 
studie kring just detta ämne för vi tycker att det är intressant, det är också något som 
vi anser som ett viktigt verktyg för barns lärande, vilket även de förskollärare som vi 
intervjuade tycker.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

I studien har vi synliggjort för förskollärarnas tankar kring den fysiska 
inomhusmiljön. Eftersom förskollärarna tillsammans med förskolechefen har det 
yttersta ansvaret för det pedagogiska innehållet i förskolan så valde vi att fokusera på 
dem. Men vi känner att det även skulle ha varit intressant att genom intervjuer 
synliggöra barnens tankar kring den fysiska inomhusmiljön. 
 
Många gånger utgår förskollärarna ifrån vad de tror att barnen är intresserade av när 
de utformar miljön och när de köper in material. Men hur pass säkra kan 
förskollärarna egentligen vara på detta? Det barnen ger uttryck för kanske kan betyda 
något annat än vad förskollärna egentligen tror. Många gånger tillfrågas inte barnen 
innan förskollärarna köper in material. Tänk om förskollärarna skulle kunna ha en 
öppen diskussion om vad barnen vill ha i miljön. Det vore även intressant att göra en 
studie om hur barnen upplever den fysiska inomhusmiljön i förskolan och hur de 
skulle vilja skapa den. Det som vore intressant att forska vidare om vore att göra en 
jämförelse mellan barnens tankar och förskollärarnas tankar om den fysiska 
inomhusmiljön. Vid en fortsatt studie skulle man också kunnat intervjua fler 
förskollärare än vad vi fick möjlighet till i denna studie, detta för att skapa en ännu 
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bredare bild av hur man kan arbeta med den fysiska inomhusmiljön för att stärka 
barns lärande. 

 
Det har genom studien framkommit att förskollärarna arbetar utefter olika 
perspektiv på lärmiljöer, det som vore av intresse att studera är hur olika lärmiljöer 
kan påverka barnens lärande, vi har vår studie endast undersökt vilken syn 
förskollärarna har på den fysiska inomhusmiljön och hur de kan skapa olika miljöer. 
Vi har inte gått på djupet och verkligen tittat på hur de olika miljöerna kan påverka 
barnens lärande. En intressant sak att studera vidare vore att är hur olika 
pedagogiska inriktningar kan bidra till barnens lärande, i studien så fick vi möjlighet 
att ta del av det arbetssätt som förskollärarna har på en Reggio Emilia-förskola. I en 
fortsatt studie skulle det kunna studeras om och göra en jämförelse mellan olika 
pedagogiska inriktningar för att sedan kartlägga hur de olika pedagogiska 
inriktningarna ger möjligheter till barns lärande.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 
1. Hur tänker du som förskollärare kring den fysiska inomhusmiljön i förskolan? – 
Vad anser du att en bra fysisk miljö är? 
 
2. Hur tror du som förskollärare att den fysiska inomhusmiljön bör utformas för att 
stimulera barns lärande?   
 
3. Vilka möjligheter och begränsningar styr dig som förskollärare när det gäller att 
utforma den fysiska inomhusmiljön?– Kan dessa begränsningar i sin tur skapa 
begränsningar för barns lärande? 
  
4. Vad har barn, föräldrar och du som förskollärare för inflytande gällande 
utformning av den fysiska inomhusmiljön? 
 
5. Anser du att barns trygghet och trivsel kan påverkas beroende på hur förskolans 
fysiska miljö är utformad? – På vilket sätt? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

Inledande information  
Vi är två studenter som just nu läser vår sista termin på förskollärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi håller just nu att arbeta med vår avslutande C-
uppsats som kommer att handla om den fysiska miljön inomhus i förskolan.   
Syftet med detta arbete är att ta reda på vad förskollärare har för syn på hur den 
fysiska miljön inomhus i förskolan kan ha betydelse för barns lärande. Vi vill ta reda 
på hur förskollärare tänker kring den fysiska miljön i förskolan och hur den kan 
utformas på ett sådant sätt som stärker barns lärande.   
Vi har fördjupat oss i litteratur som knyter an till det ämnet vi vill forska om. Vi vill 
gärna ha er hjälp som förskollärare genom intervjuer, då har ni kunskaper, 
utbildning och erfarenheter som är värdefulla för vårt arbete. Intervjun kommer att 
bestå av 5 stycken frågor och kommer och ta cirka 30 minuter samt att vi hoppas att 
en öppen diskussion kommer att uppstå. Du tillfrågas härmed om du vill delta i 
denna undersökning.  
Missivbrevets vidare innehåll  
A). Utav dig som deltar i denna undersökning så förväntas du att avsätta ca 30 
minuter för att svara på våra intervjufrågor. Vi förväntar oss att du som deltar svarar 
så gott och ärligt du kan på våra frågor, självklart så behöver du inte svara på en 
specifik fråga ifall du inte vill. Intervjun kommer att spelas in. Är det så att du är 
intresserad av att ta del av slutresultatet så kommer vi självklart att erbjuda det.   
B). Det material som spelas in kommer att användas i vårt forskningsarbete. Vi 
kommer att transkribera alla intervjuer för att sedan jämföra dem med varandra. 
Intervjuerna kommer att ligga till grund för resultatet i vår forskningsstudie.     
Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket 
innebär att du som deltagare frivilligt väljer om du vill delta i intervjun eller inte, du 
har också rätt till att avbryta intervjun när helst du vill. Ditt deltagande kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vi inte kommer att nämna några namn, vi 
kommer heller inte att nämna på vilken förskola intervjun är gjord. Endast vi som gör 
studien kommer att ha tillgång till de inspelade intervjuerna. Resultatet av intervjun 
kommer endast att användas till vår forskningsstudie. Alla intervjuer kommer att 
raderas efter att vi fått godkänt på vår studie.   
Om ni har fler frågor så är ni välkomna att kontakta oss!  
Hoppas vi ses!  
Eskilstuna den 10/11 2015  
Samar Rafat: xxxxxxx 
Mail: xxxxxxxx 
 
 Cecilia Haglund: xxxxxxxxxx 
 Mail:  xxxxxxxxx  
 
Handledare: Staffan Stranne : xxxxxxxxx 
Mail: xxxxxxxxxxx  
 
Underskrift av studenter: 
Cecilia Haglund  
Samar Rafat  
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