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_______________________________________________________ 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar kring 
utformandet och organiserandet av den fysiska inomhusmiljön i förskolan och till 
vilken grad barnen kan utöva inflytande över den fysiska miljöns utformning. Studien 
genomfördes med kvalitativa intervjuer. I resultatet blev det tydligt att barns intresse 
och lek påverkar hur miljön förändras och vilket material som finns tillgängligt. En av 
slutsatser som drog var att förskollärarna baserade förändringar av miljön på 
observationer och intervjuer med barn och att ett rikt och stimulerande material sågs 
som viktigt för barnens lärande i miljön. Den andra slutsatsen var att den 
pedagogiska grundsynen i förskolan påverkar hur miljön utformas samtpåverkar 
vilka förutsättningar som finns för barns lärande och utforskande.  
_______________________________________________________ 
Nyckelord: Den fysiska miljön, den tredje pedagogen, lärandemiljö, 
miljöns utformning, delaktighet, förskollärarperspektiv 
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1 Inledning 

Valet av detta ämne i studien utgick utifrån vårt intresse om den fysiska miljöns 
betydelse för barns lärande samt hur förskollärarna resonerar kring sitt utformande 
av den fysiska miljön. Med fysisk miljön menar vi, det som finns i förskolans lokaler 
såsom material, inredning och möbler i verksamheten, utifrån Björklids (2005) 
förklaring. Under vår utbildning har vi sett och läst om hur pedagogiska miljöer både 
inom- och utomhus kan utformas på olika sätt och hur dessa miljöers utformning 
påverkar barns utforskande och lärande. 

Björklid (2005) fastslår betydelsen av den fysiska miljön i förskolans verksamhet då 
utformningen och innehållet av material påverkar den pedagogiska verksamheten. 
Materialet kan skapa förutsättningar men även hindra barns utforskande i sin lek och 
sitt lärande. Ytterligare förklarar Björklid (2005) att eftersom miljön anses som 
självklar faller ofta den bort vid planering av den pedagogiska verksamheten. 

Dahlberg och Åsen (2011) förklarar miljöns betydande roll i förskolans verksamhet, 
och benämner den som den tredje pedagogen och som ett pedagogiskt stöd. De 
menar vidare att miljön kan beskrivas som det som sitter ”i väggarna” och att miljöns 
utformande berättar med signaler för barnen vad rummen har att erbjuda och vad 
som förväntas ske i rummen. Dessa signaler i rummen påverkar barnen som subjekt 
och signalerna påverkar hur atmosfären och barnet beter sig och är i rummet. I 
enlighet med Dahlberg och Åsen (2011) lyfter även Sandberg (2011) betydelsen av den 
fysiska miljöns utformning. Hon menar att utformningen av den fysiska miljön kan 
begränsa eller möjliggöra vad, hur och med vem barnen kan leka och utforska med 
och vilka läroprocesser som kan ske. 

Hur miljön arrangeras visar även enligt Sandberg (2011) vilken barnsyn som finns 
och funnits vid utformningen. Hur rummet ser ut och vilket material som finns 
tillgängligt signalerar till barnen hur de ska bete sig och vara i rummet (Sandberg, 
2011). 

Skolverket (2010) fastslår att miljön i förskolan ska vara lockande, utmanande och 
lustfylld samt inspirera till lek och lärande. Utifrån vad Skolverket (2010) skriver om 
lärandemiljöns organisering och betydelsen av denna behövs mer kunskap om hur 
verksamma förskollärare resonerar kring den fysiska inomhusmiljön och dess 
utformning. 

Utformningen av miljön i förskolan är även intressant ur ett kvalitetsperspektiv 
eftersom forskning visar att förskolor med ”rikt” respektive ”fattigt” material och 
utformning påverkar kvaliteten på barns lärande miljöer (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér, 2010). 
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Vi har upplevt att forskningen (Björklid, 2005; Nordin-Hultman,2004;Bergström, 
2013)fokuserar mycket allmänt på miljöns utformning och att det saknas kunskap från 
förskollärarens perspektiv och det vill vi med denna studie bidra med. Eftersom att 
lärandemiljön har stor betydelse för barns lärande och förskolans kvalitet är detta ett ämne 
som är viktigt att belysa. 

 

 

 

2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka kunskapen om förskolans fysiska miljö och 
förskollärares uppfattningar om och hur de organiserar samt utformar den fysiska miljön för 
barns lärande. Vidare syftar studien till att undersöka vilket inflytande och delaktighet har 
barnen i utformandet av den fysiska miljön. 

Forskningsfrågor: 

Hur beskriver förskollärare den fysiska miljöns betydelse för barns lärande och vad är 
viktigt i utformandet av den fysiska miljön? 

Hur kan barn påverka hur förskolan fysiska miljön utformas? 

2.1 Uppsatsens disposition 

Nedan följer en disposition av denna uppsats. I bakgrundsavsnittet presenteras ett 
historiskt perspektiv av förskolemiljöns betydelse, tidigare forskning om förskolans 
miljö, dess betydelse för barns lärande och barns inflytande och delaktighet samt 
miljöns utformning. I avsnittet metod diskuteras vår forskningsdesign, metodval, 
urval och genomförande. Utöver detta diskuteras studiens analys samt uppsatsens 
validitet och etiska överväganden. 
 
I resultatavsnittet redogörs de kategorier och mönster som bildats från vår data. I 
slutet av resultatavsnittet finns en resultatsammanfattning med en kortare 
beskrivning av vad som framkom i resultatet. Efter resultatavsnittet kommer 
resultatanalysen, där vi tolkar vårt resultat utifrån det sociokulturella perspektivet 
och med stöd av tidigare forskning. 
Slutligen presenteras vårt diskussionsavsnitt där vi diskuterar vårt metod och resultat 
Avsnittet avslutas med en diskussion om ämnets relevans för yrket,  studiens 
slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

2.2 Sökning av tidigare forskning 

När vi sökt litteratur har vi använt oss av databasen ErickEBSCO, ERIC (ProQuest) 
och Swepub. När vi sökt efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar har vi använt 
peer reviewed vid granskandet av sökresultat då vi ville minska det i sökningen som 
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inte var vetenskapligt baserat. Vi valde även att begränsa sökningen med artiklar och 
avhandlingar publicerade mellan 2000 och 2016. De sökord vi använde i ERIC var 
”physical environment in pre-school”, ” the quality of the physical environment in 
preschool” och ”Childrens influence in preschool environment”. I sökningen i 
SwePub använde vi sökorden förskolemiljön, förskolemiljön och barns lärande, barns 
inflytande. Sedan har vi lånat böcker från olika bibliotek samt utgått från tidigare 
kurslitteratur. 

 

2.3 Förskolans miljö: Begrepp och definition 

Det finns många beskrivningar och definitioner av vad fysiska miljö är, här presenteras olika 
forskares beskrivningar av den fysiska miljön. Björklid (2005) förklarar att miljö är ett 
begrepp som består av fysiska, sociala och kulturella egenskaper som samspelar med 
varandra. Miljön kan även indelas i objektiv miljö och subjektiv miljö. Den objektiva miljön 
består av det fysiska rummet; storleken, ytan, andra objekt och material, med den subjektiva 
miljön handlar om individen och gruppens upplevelser i rummet, deras känslor, tankar och 
görande. Att den pedagogiska miljön innefattar fysiska och sociala aspekter är även något 
som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påpekar. De menar att pedagogisk miljö gäller 
både den fysiska utformningen och dess material som samspelet mellan vuxna och barn och 
barns lekar. 
 
Eriksson Bergström (2013) anser att den fysiska miljön skapar möjligheter och hinder i 
människors handlingar. Hon menar att regler, riktlinjer, miljöns utformning och material 
påverkar de aktiviteter som barnen utför. Ju mer öppna signaler som rummet sänder till 
barnen, desto fler handlingar och aktiviteter görs möjligt i rummet. 
  
I likhet med Eriksson Bergström (2013) menar Nordin Hultman (2004) att barn är olika i olika 
situationer och att miljön signalerar budskap till barnen. Enligt Nordin - Hultman (2004) 
består den pedagogiska miljön av arkitektur, material och organisering vilket har stor 
betydelse för hur barn gör saker men även hur de blir till i sitt subjektskapande. 
  

Cele (2006) förklarar att fysisk miljö och plats är flerdimensionell i abstrakta och konkreta 
intryck, där upplevelsen influeras av plats, yta och objekt samt material. Cele (2006) förklarar 
att den konkreta dimensionen handlar om vart och med vad som barnet interagerar med 
medan den abstrakta dimensionen handlar om känslorna som barnet känner, upplever och de 
tankar som uppstår i mötet med platsen. Dessa två dimensioner flyter samman och är 
beroende av varandra eftersom att det är i samspelet mellan det abstrakta och konkreta som 
barnen med sina sinnliga intryck känner, upplever, handlar och genomför sina interaktioner 
med platsen. Det som Cele (2006) beskriver överensstämmer med vad Björklid (2005) 
förklarar med objektiv och subjektiv miljö samt vad Nordin - Hultman (2004) skriver om 
signaleringar och subjektskapande. 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi kort om förskolan och förskolemiljöns historia, 
filosofiska tankar kring den fysiska miljön samt förskolans styrdokument i relation 
till förskolans miljö.  

 

3.1 Förskolan och förskolemiljöns historia 

I detta avsnitt kommer vi att ge en historisk tillbakablick på förskolans fysiska miljö 
och filosofiska tankar kring den fysiska miljöns påverkan i barns lärande. 

3.1.1 Förskolan och förskolemiljön 

Förskolans organisering och utformning av miljön har förändrats och påverkats 
utifrån samhällets behov och riktlinjer för stimuleringen och stödjandet av barnens 
lärande. Utformningen, organiseringen och synen på förskolemiljön har historiskt 
och filosofiskt influerats av Fredrich Fröbels tankar om barnet och betydelsen av 
deras lek, deras lärande och vad dåtidens "förskolor" (barnträdgårdar) skulle bidra 
med. Fröbels syn på barn var att ”barn som plantor skulle vårdas i en väl anpassad 
miljö” . I den verksamhet som Fröbel startat var leken, naturupplevelser, sång, 
rörelse och husliga sysslor viktiga inslag(Vallberg Roth, 2002). 
 
De första barnkrubborna grundades i mitten av 1800-talet efter ett samhälleligt 
behov som stöd för fattiga arbetande mödrar där barnkrubbans verksamhet var 
riktad mot omsorg, vård och fostran vilket återspeglades i verksamhetens miljö. Ellen 
Moberg beskriver miljön som mörka, trånga och torftiga.  

För ett 30-tal år sedan gjorde våra barnkrubbor så gott som utan undantag ett beklämmande 
intryck. Mörka dåliga lokaler, dålig luft, barnens ofta mer eller mindre ovårdade med ytterst 
ringa rörelsefrihet och ofta helt i avsaknad av lekmaterial; och man fann ändå allt i sin ordning. 
Men detta hör tyvärr ej enbart till det förflutna. Ännu finns på många håll i vårt land, som 
förblivit tämligen oberörda av tiden. Möbleringen för övrig i dessa äldre barnkrubbor är ytters 
torftig och utgörs i regel av långa, runga bänkar och bord emellanåt fastsittande vid vid varandra 
och vanligen för höga frö barnen i fråga (Sociala meddelanden, 1936,s .981). 

I slutet av 1800-talet började barnträdgårdarna växa fram, i denna verksamhet var 
det fokus mot barns kroppsliga, intellektuella, emotionella och moraliska fostran. 
Miljön anpassas efter barnens nivå med låga bord och stolar (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér, 2015). 
  
Andra tidiga influenser har varit Maria Montessoris tankar om vikten av en 
tillrättalagd miljö som avspeglade verklighet med ett tillgängligt och varierande 
material om stimulerande barns sinnen, lek lärande och utveckling. Inom 
montessoripedagogiken anser man att förskola och skola ska vara en del av verkliga 
livet. Genom övningar och konkret material skulle förskole- och skolbarnen på olika 
sätt få prova att vara en del av samhället och ta del av medborgarskap. Med 
medborgarskap menades att barnen ska ta del av samhället och ha en aktiv roll i sin 
vardag där de kan utöva inflytande, ansvar och demokratiska former och delaktighet 
(Ahlqvist, Gustavsson & Gynther, 2011). Montessoripedagogiken värdesätter precis 
som Reggio Emilia pedagogiken miljöns betydelse för barns utveckling. Miljön och 
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materialet på Montessoriförskolorna är i samma ordning och hyllorna på samma 
höjd, materialet ska vara tillgängligt för barnen och materialet i centrum. Miljöns 
utformning och val av tillgängligt material är en tydlig och aktiv roll i pedagogiken. 
Miljöns utformning möjliggör utforskande hos barnen då det finns olika hörnor för 
laborationer, ateljéer, bibliotek och hem vrå. 
 
En annan pedagogisk inriktning som uttrycker tankar om barns utveckling och 
miljöns utformning är Waldorfpedagogiken. Waldorfpedagogiken har grundats i 
Rudolf Steiners (1861-1925) tankar och idéer om barns sinnen, kreativitet och 
utveckling utrycker också den omgivande miljön som stimulerings- och 
påverkansfaktorer hos barnen. Detta har gjort att Waldorfförskolorna har arrangerats 
i ljusa färgskalor på väggar, bord och material och öppna ytor som ska stimulera 
barnen i en harmonisk tillvaro i en lugn och trygg miljö. Inom Waldorfpedagogiken 
används mycket naturmaterial för att stötta barnens kreativa förmåga, utveckling, 
utforskande och fantasi. Steiner ansåg att barnen utvecklades bäst i en trygg och lugn 
miljö, i leken och interaktion med vuxna. I likhet med andra pedagogiska tankar 
menade Steiner också att miljön kan påverka barnens utveckling positivt eller 
negativt (Lindholm, 2005). 

 
Från 1980-talet har influenser kommit från Reggio Emilia-pedagogiken med miljön 
som den tredje pedagogen och många svenska förskolor influerades av Loris 
Malaguzzis (1921-1994)  pedagogiska filosofi som grundades i staden Reggio Emilia, 
inom denna filosofi anses barn som kompetenta aktörer som fötts med en lust att 
utforska och lära och miljön anses som grundläggande och viktigt i den pedagogiska 
verksamheten för barns lärande och utforskande. Eftersom att miljön har en så stor 
roll inom Reggio Emilia filosofin kallas den för den tredje pedagogen (Dahlberg & 
Åsen, 2011). Genom att utforma miljön med inbjudande lokaler och lockande 
material menar de att barn stimuleras i sitt lärande (Dahlberg & Åsen, 2011). Björklid 
(2005) utvecklar beskrivningen av den tredje pedagogen med att miljön är 
arkitekturen av pedagogiken, via vistelse i upplevelserika rum som bjuder på ljus, 
öppenhet, material och färg stimuleras sinnet.  
 
Även i den moderna förskolans styrdokument har förskolans miljö beskrivits tydligt. I 
barnstugeutredningen del 2 (SOU 1972, kapitel 13) finns en grundlig och detaljerad 
överblick i hur förskolans inomhusmiljö och utomhusmiljö bör utformas. 
Utgångspunkten för detta var att förskolorna skulle ha lämpliga lokaler som stödde 
barn lärande och utveckling. I barnstugeutredningen presenteras generella krav på 
kvadratmeteryta i relation till barngruppernas storlek. Inomhus föreslås att rummen 
ska vara indelade efter aktiviteters ändamål med ett rikt materialutbud som 
anpassats efter barns behov, lek och intresse. 
 
I pedagogiskt program för förskolan från Socialstyrelsen (1987) har miljön och 
material ett eget avsnitt där det står att föreskolebyggnaden och dess inredning ska 
vara anpassningsbar för att kunna användas mångsidigt och varierande. Här uttrycks 
även att miljön ska vara utformad som ett stöd för den pedagogiska verksamheten. 

Under 1990-talet influeras synen på förskolans miljö ytterligare som led i 
diskussioner om barns kompetens och inflytande, såsom FN:s Barnkonvention (FN, 
1989). Synen på miljö och material utvecklades och förändrades till att vara 
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lättillgängligt och självinstruerande eftersom att barnen själva skulle kunna välja 
vilket material och vilka aktiviteter de ville göra (Arner, 2009) 

 

 

3.2 Förskolans läroplan om miljön 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är det dokument som ligger till grund för förskolans 
pedagogiska arbete och utifrån läroplanens strävansmål planerar, organiserar och utförs det 
pedagogiska arbetet. Förskolans läroplan har flera stycken om hur miljön ska utformas och 
betydelsen av barns delaktighet i utformandet av sin vistelsemiljö. Gällande miljön ska den 
inbjuda till lek och utforskande. “Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barns utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” 
(Skolverket, 2010, s. 9).  

Förutom en öppen, utmanande och innehållsrik miljö står 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) poängterar barns inflytande och 
delaktighet: “De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga 
till grund utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” (Skolverket, 2010, s. 
12). 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) tar upp olika strävans mål kring barns 
inflytande i förskolan. Dessa mål är att barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka 
sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation och 
förskolans miljö samt utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska 
principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

 

4 Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt presenterar vi studiens teoretiska perspektiv. 

 4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det teoretiska perspektiv som vi valt att utgå ifrån är Lev Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv. I vårt användande av perspektivet utgår vi från Säljö (2000) och 
Strandbergs (2006) tolkningar och förklaringar av perspektivet. 

Det sociokulturella perspektivet bygger på Lev Vygotskij intresse för och forskning 
om utveckling, lärande och språk samt hur flera dimensioner av människans samspel 
bidrar till lärande. I detta perspektiv betonas interaktion och samspel mellan 
individer, miljö och material (artefakter) som grund för lärandet (Strandberg, 2006). 

I samspel med människor och material försöker barnet skapa sig en bild av sin 
omvärld. En tillåtande och rik omgivning ger barn möjlighet att upptäcka och 
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utforska sin omgivning (Säljö, 2000). Vygotskij ansåg att kommunikationen är en 
viktig tillgång i lärandet och genom samspel och samtal sker utveckling hos 
individen. Ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den optimala 
utvecklingszonen. Med den optimala utvecklingszonen menas att i samspelet mellan 
individer som behärskar olika kunskaper kan en annan individ tillägna sig kunskaper 
och färdigheter (Säljö, 2000). Förutom samspel anses de fysiska artefakterna till 
exempel redskap, material och leksaker som en väsentlig tillgång i barns lärande och 
utveckling. 

Vi anser att detta perspektiv är relevant för vår undersökning eftersom att det sociokulturella 
perspektivet har fokus på samspelet med människor, miljön och artefakter och hur samspelet 
mellan individ och dess miljö påverkar individens lärande och utvecklingsprocesser. Då vi 
undersöker förskollärares uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön, dess utformande och 
hur denna utformning påverkar barns lärande menar vi att det sociokulturella perspektivet är 
ett relevant teoretiskt val för denna uppsats. 

 

5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs tidigare forskning om den fysiska förskolemiljön och dess betydelse 
för barns lärande, barns inflytande och delaktighet i förskolans fysiska miljö och utformning 
av förskolans fysiska miljö. 

 

5.1 Miljöns betydelse för barns lärande   

Barns lärandeprocesser påverkas av och i leken, interaktion i samspel och med 
miljön. Strandberg (2006) menar att rummen i förskolan är betydelsefulla för barns 
lärande. Detta genom att de förmedla känslor, erfarenhet, kunskaper och 
förväntningar till barnen. Rummets utformning kan begränsa eller möjliggöra 
lärandet hos barnen. I utformningen är det viktigt att pedagoger organiserar miljön 
för att främja och stimulera barns utveckling och lärande. I miljöns utformning ses 
artefakter som viktiga beståndsdelar i miljön eftersom dessa såsom leksaker, 
naturmaterial och annat kan stimulera barns lärande och möjliggöra till lekar och 
utforskande som inte varit möjligt i miljöer med litet utbud och otillgängliga 
artefakter (Strandberg, 2006).  
 
Björklid (2005) instämmer med dessa tankar och skriver i sin forskningsöversikt 
”Lärande och fysisk miljö” att förskolans fysiska miljö ska utmana barn till olika 
aktiviteter, därför är det viktigt att miljön är i ständig förändring för att stimulera 
barns lärande och utveckling. Miljöns utformning kan även hindra barns utforskande 
och lärande, har även Nordin-Hultman (2004) förklarat i sin avhandling. Hennes 
avhandling är en jämförande studie mellan svenska och engelska förskolors fysiska 
miljöer och organisation. I denna studie betonar hon att materialet och miljön har 
betydelse för barnens subjektskapande. Detta subjektskapande påverkas av rummets 
signaler om vad barnet är och vad hen klarar av. Signalerna påverkar även vilka 
aktiviteter som sker i rummet och hur barnen använder sig av rummets material och 
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yta. Nordin-Hultman poängterar betydelsen av pedagogers medvetenhet över vilka 
signaler som sänds ut till barnen och vikten att tänka över hur miljön är konstruerad 
för att stimulera, utmana och gynna barnens lärande och utveckling. I Nordin - 
Hultmans (2004) resultat visas även att tidigare traditioner och mönster lever kvar i 
organisering av förskolemiljön och påverkar hur pedagoger organiserar, ställer fram 
och synliggör olika material. Resultatet i studien visar bland annat att rummets 
möblering var anpassad efter vuxna och inte efter barnen, vilket ledde till färre 
möjligheter för barnen att använda sitt inflytande, kreativitet och aktiviteter, då 
miljön var begränsad. I hennes jämförelse över den fysiska miljön betonade hon att 
lärare och barn framstår på olika vis i olika situationer. Lärandemiljön och materialet 
påverkar och förankrar ett klimat och barnsyn, om barn ses som kompetenta eller 
okompetenta.  
 
I vidare koppling till vad Björklid och Nordin-Hultman uttrycker om den fysiska 
miljön lyfter Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) att förskolans 
lokaler och rumsliga utformning har stor betydelse för de villkor som skapas för 
barns lärande, självständighet och välbefinnande.  
 
Även Havu Nuutinen och Niikkos (2014) förklarar att den fysiska miljön påverkar 
barns nyfikenhet, intresse, utforskande och lärande vilket inverkar på barns lek och 
de aktiviteter som utförs i verksamheten. En välutformad miljö ger barn möjlighet att 
använda olika material till att utforska och lära sig om sin omvärld. 
 

5.2 Barns inflytande och delaktighet i förskolans fysiska miljö 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att barn i förskolans vardag ska 
kunna utöva inflytande och kunna ta egna initiativ. Barn ska vara delaktiga i sitt 
lärande betonar de. Med inflytande menas barns möjligheter och förmåga att påverka 
sin vardag och händelser runt om kring dem. Utöver detta betonar Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) att förskolans rum ska arrangeras och utformas 
tillsammans av pedagoger och barn. 

En viktig del i pedagogers uppdrag är att ta vara på barns synpunkter så de känner att 
de är delaktiga och har inflytande. Arnér (2006) menar att pedagoger i sitt 
förhållningssätt måste våga säga ja till fler av barnens initiativ för att de i sin vardag 
ska få vara delaktiga och utöva inflytande. Pedagoger ska i sitt handlande och 
utförande av pedagogiskt arbete ge barnen reellt inflytande för att barnens ska få ta 
del av demokratiska processer i sin vardag. Arnér (2006) uttrycker att detta ansvar 
ligger hos pedagogerna. Pedagogerna ska i utformandet av den pedagogiska miljön 
och verksamheten utforma dessa utifrån barnens initiativ och intresse.  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2010) uttrycker att den i pedagogiska utgångspunkt 
som genomsyrar förskolan bör barns demokratiska rättigheter beaktas för att 
delaktighet och möjlighet för inflytande ska kunna ske. Engdahl och Ärlemalm-
Hagsér (2010) menar vidare att om barn få vara med och bestämma i miljöns 
utformning ges barn möjlighet att påverka samtidigt som deras synpunkter 
respektera och deras inflytande blir synligt i verksamheten. Många ändringar som 
sker i förskolans miljö sker utifrån pedagogers initiativ. Syftet med förändringar i 
miljön är ofta att ta hänsyn till barnens behov och intressen. Att observera barns lek 
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är en metod för pedagoger att kunna se vad som sker i den pedagogiska miljön och 
hur barns delaktighet tar sig till uttrycks i den fysiska miljön (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér, 2010). 

Gällande barns inflytande och delaktighet skriver Sandberg och Eriksson (2010) att 
kommunikationen mellan barn och vuxna är en viktig faktor, eftersom att det är i 
kommunikationen med barnen som vuxna kan stötta dem i deras uttryck och i deras 
utövning av sitt inflytande och sin delaktighet. Vikten av kommunikation och 
lyssnande är även något som Åberg och Lenz Taguchi (2005) som tar upp. De menar 
att pedagogerna ska vara närvarande och inlyssnande för att få syn på barns tankar 
och intentioner. Genom detta får pedagogerna möjlighet att skapa en meningsfull 
miljö som lockar till nyfikenhet och intresse och nya kunskaper (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005). 

 Sandberg och Eriksson (2010) anser att barns möjligheter till delaktighet och 
inflytande i förskolan handlar om mer än att enbart lyssna till barnen och låta dem ta 
vissa beslut. Det handlar även om att tolka barns intentioner och handlingar och att 
visa förtroende och förväntningar på att barn är kompetenta och kan klara av saker 
på egen hand. Avslutningsvis uttrycker Sandberg och Eriksson (2010) att genom att 
utgå från barns intresse, intressen och behov utvecklas möjligheterna för barns 
inflytande och delaktighet i förskolan samt att dessa aspekter tydliggörs synligt i 
verksamheten när barnens perspektiv kommer till tals. 

5.3 Utformning av förskolans fysiska miljö  

Gällande förskolans fysiska organisation och utformning, visar mycket forskning 
(Björklid,2005;Nordin-Hultman,2004;Cele, 2006) att utformandet har stor påverkan och 
betydelse för barns lärande, lek, utveckling och samspel. Eriksson Bergström (2013) beskriver 
i sin avhandling, där hon studerar relationen mellan den fysiska miljön, barn och pedagoger 
och om hur barn formas i den fysiska miljön samt hur barnen kan påverka miljöns 
utformning. Hon menar att den fysiska miljön används för att strukturera och organisera 
barngrupperna. I för ordningsamma och strukturerade miljöer begränsades vad barnen kunde 
påverka gällande miljöns tillgänglighet och erbjudanden till lek och utforskande. Vidare 
menar Eriksson Bergström (2013) att den fysiska miljöns utformning signalerar till barnen 
vad som får och inte får göras. I relation till Eriksson Bergströms resultat av den fysiska 
miljöns signalers påverkan i barns görande och varande går detta resultat att jämföra med 
Nordin – Hultman (2004) tidigare resultat om att den fysiska miljön som barn vistas i 
påverkar deras subjektskapande. Nordin-Hultman (2004) förklarar barns subjekt och 
subjektskapande som den identitet som bildas hos individen i olika möten med 
människor, material och miljöer. Hon menar att allt i de miljöer som barn och vuxna 
vistas i påverkar hur deras subjekt konstrueras.  

Nordin - Hultman (2004) vill belysa med subjektskapandet att barn är olika i olika 
situationer. Allt i förskolans fysiska miljö så som arkitektur, möbler, material och 
organisering har stor betydelse för hur barn är och blir i dessa sammanhang. Nordin-
Hultman (2004) betonar därför vikten av en god organiserad fysisk miljö med rikt 
och varierande material. Vidare skriver Nordin-Hultman att när det blir "stökigt" i 
barngruppen och att vissa barn får "negativa" beteenden beror detta till stor del på att 
den miljön som barnen vistas i inte är tillräckligt utmanande och stimulerande för 
dem. Miljön påverkar barnen i deras samspelsprocesser och i stimulerande miljöer 
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sker det mycket samspel som lägger grund för språk, samarbete och annat lärande 
(Nordin – Hultman, 2004).  

I anknytning till vad Nordin-Hultman beskrivit skriver De Jong (2010) att för barn är 
den sociala och fysiska miljön grunden för deras utveckling och lärande. Förskolor 
och skolors byggnader utformas för att stötta barnens fostran, lek och lärande. Vid 
utformandet av dessa utgår man från läroplansanalyser, pedagogiska program och 
rådande tankar över hur lärande sker på bästa sätt och hur undervisning ska 
bedrivas. Vidare uttrycker De Jong (2010) att varken förskolans läroplan från 1998 
eller den reviderade läroplanen ger riktlinje om utformning utöver att den fysiska 
miljön ska locka till lek och utforskande. Detta lägger ett stort ansvar på 
pedagogernas medvetenhet i utformningen av förskolans fysiska miljö. De frågor som 
pedagoger kan tänka på vid utformningen av byggnaden och den fysiska 
utformningen är: Var placeras de yngre barnen? Är det lätt att hitta in i byggnaden? 
Finns utrymmen som barn själva kan välja för att leka i fred? Var finns byggnadens 
rumsliga centrum och vilka aktiviteter utförs där? Hur används de mest avlägsna 
platserna? Dessa reflektioner visar även vilka rådande tankar och syner som fanns vid 
utformningen betonar De Jong (2010). 

Även Isbell (2012) betonar att förskollärare ska skapa en miljö som stimulerar barnens 
lärande, utveckling och stöttar barnens behov. Förskollärare behöver observera lekar och 
barns utforskande i rummet för att se vad som intresserar dem, observationerna bör enligt 
henne vara både på enskilda barn som grupper av barn som leker.  Isbell (2012) betonar 
även komplexiteten i förskolans miljö - att den fysiska miljön och den sociala interaktionen 
samspelar med barnet, dess lärande, lek och utforskande. Det är viktigt att miljön 
organiseras och formas med ett innehållsrikt material som ger möjlighet till och främjar 
barns lärande. Miljöns organisering är betydelsefull för främjandet av barnens lärande och 
utveckling då miljön kan påverka barn både positivt som negativt - en stimulerande miljö 
har positiv inverkan på lärandet medan en understimulerade miljö inte kan stimulera ett 
barns lärande på samma sätt. 

I en grekisk studie av Konstantina (2014) framhålls att miljön ska bidra till barns 
lärande och att pedagogerna ska se miljön som ett verktyg som möjliggör barns 
lärande. Hen påpekar vidare i likhet med andra att miljöns utformning ska vara 
lärorik där materialet placeras utifrån barns perspektiv för att skapa intresse och 
nyfikenhet och på så sätt bidra till en god grund för barns lärande och utveckling i 
förskolan. Genom att ha en utformning och material som inte i är tillgängligt för dem 
eller på barns höjd eller intresse begränsar deras utforskande till lärande och deras 
självständighet. Utformningen och tillgängligt varierande material har avgörande 
betydelse för vilka uttrycksformer, kunskapande och utforskande barnen kan 
använda sig av och utveckla. Detta i likhet med vad Reggio Emilia filosofin uttrycker 
om den tredje pedagogen och dess inverkan på barns lärande, utforskande och 
utveckling (Konstantina, 2014; Dahlberg och Åsen; 2011). 

I Konstantinas (2014) artikel skriver hen att barnens inflytande över utformandet i 
den fysiska miljön är en viktig del i barnens lärande då det ger dem lust att utforska 
mer av sin omgivning. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar att miljön 
ska vara flexibel och förändras efter barngruppens intresse. För att barnen ska vara 
delaktiga i sitt lärande och kunskapande är viktigt att barnen aktiv deltar i 
utformningen av den fysiska miljön och material. 
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6 Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens forskningsdesign, val av metod, urval 
genomförande och analys. Sedan presenteras studiens validitet, reliabilitet och 
generaliseringsbarhet och sist studiens etiska överväganden. 

6.1 Forskningsdesign: Kvalitativ forskning   

Vårt syfte med studien var att fördjupa kunskapen om förskolans fysiska miljö och 
förskollärares uppfattningar om och hur de organiserar samt utformar den fysiska 
miljön för barns lärande. Vidare syftar studien till att undersöka vilket inflytande och 
delaktighet har barnen i utformandet av den fysiska miljön.  

I denna studie används en kvalitativa ansats i studiens genomförande. Med kvalitativ 
studie menas en forskningsstudie vars syfte och datainsamling vill undersöka tankar, 
åsikter och få ett beskrivande material. Huvudsyftet med kvalitativa ansatser är att 
forskaren ska i datan få inblick i informantens subjektiva tankar. I kvalitativa studier 
är även arbetet svårt att generalisera eftersom att datan är subjektiv (Bryman, 2011). 
Bryman (2011) skriver att en kvalitativ ansats ger datan en bred, djupgående och 
subjektiv beskrivining av informanternas åsikter. Kvalitativa ansatser ger en bredare 
uppfattning och inblick i informantens åsikter och tankar vilket ger forskaren mer 
information att skapa sig en bild av informantens uppfattning (Bryman, 2011). Vidare 
uttrycker Bryman (2011) att informantens individuella erfarenheter och tankar skiljer 
sig åt vilket ger den insamlade datan bredd inom olika aspekter av undersökningens 
ämne eftersom att informanterna lyfter fram aspekter som de anser är viktiga för 
dem. 

6.2 Datainsamlingsmetod 

Bryman (2011) förklarar att i en kvalitativ studie använder man sig av intervjuer för 
att för en djupare förståelse för ämnet som undersöks, kvalitativa studier ger 
forskaren större inblick i ämnet som undersökt eftersom att forskaren får breda 
förklaringar från informanten. Bryman (2011) skriver att fördelen med intervjuer är 
att informanterna kan uttrycka och förklara sig bättre och tydligare vilket gör att vi 
får fylligare data att analysera senare i arbetet samt att informanten kan ställa 
klargörande frågor till oss forskare, kan återkomma till frågor och känna att de har 
uttryckts och klargjort dennes tankar kring ämnet hen intervjuas inom. 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer (bilaga 1) eftersom det ger 
oss en djupare förståelse av ämnet samt att det ger oss möjligheter att ställa 
följdfrågor vid oklarheter eller om vi vill gå djupare inom en fråga för att få en ännu 
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tydligare bild av informanternas tankegångar. Med semistrukturerade intervjuer 
menar att forskaren har en intervjuguide med frågor och under intervjun kan 
intervjuaren och informanten gå mellan de olika frågorna men även förklara och 
utveckla frågorna under intervjun gång, till skillnad från styrda intervjuer där man 
håller sig till dem nedskriva frågorna (Bryman, 2011).  

Dessa intervjuer spelades in och transkriberades sedan. Semistrukturerade intervjuer 
möjliggör att forskaren kan framföra frågorna i friare ordning beroende på de olika 
samtalsspåren som sker under intervjun (Bryman, 2011).  

 

6.3 Urval 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval när vi efterfrågat informanter. Bryman (2011) beskriver 
detta sorts urval med att valet av informanter till studien som är lätta att komma i kontakt med 
och tillgängliga samt nära i sin omgivning. Eftersom att det var begränsat med tid och ett stort 
ämne vi ville beröra valde vi att kontakta informanterna från åtta förskolor som låg i vårt 
närområde. När vi hittat de förskolor där vi ville genomföra våra intervjuer, kontaktade vi 
förskolechefen och berättade om vår studie. I sin tur tog förskolecheferna kontakt med 
förskollärarna på deras förskolor. De förskollärare som sedan ville vara med i studien 
kontaktade oss via de kontaktuppgifter som vi lämnat till förskolecheferna. 

Eftersom att vi ville få stor variation i vår studie valde vi att intervjua en informant från åtta 
olika förskolor inom olika stadsdelar i en storstad. Informanternas ålder varierar mellan 25 
och 40 år samt att antal år som yrkesverksam är mellan 2 och 30 år. Vi valde att bara intervjua 
förskollärare eftersom att de har huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten som 
läroplanen uttrycker (Skolverket, 2010). 

  

 

6.4 Genomförande 

Vi kontaktade de utvalda förskollärarna via mail och telefon för att fråga om de ville delta i 
vår studie och vi berättade om vad vårt examensarbete handlar om, vilka vi är och att vi gärna 
vill spela in intervjuerna med godkännande från informanterna. Förskolecheferna kontaktade 
sin personal och frågade om någon var villig att delta, om det fanns villiga skulle de kontakta 
oss. Vid uppföljande kontakt skickades missivbrevet (bilaga 2) och sedan bokade vi tid för 
intervju. Vi skickade intervjufrågorna via mail till informanterna så att de kunde förbereda sig 
inför intervjuerna men även för att vi skulle kunna få detaljerade och fylliga svar från 
informanterna. Tid och plats valde informanten. Intervjuerna skedde i ostörda rum på 
informanternas förskolor. Vi fördelade intervjuerna på hälften så var för sig skulle vi 
genomföra och transkribera 4 intervjuer var. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter och 
innan intervjuerna startade berättade vi återigen för informanterna att vi gärna ville spela in 
och transkribera intervjuerna, och frågade om de fortfarande godkännande detta. Intervjuerna 
skedde på förskollärarnas arbetsplatser under eftermiddagen eftersom att det lämpade sig bäst 
för informanten tidsmässigt och praktiskt. 
Bryman (2011) anser att inspelning under intervjuer är en fördel eftersom att det underlättar 
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för forskaren som kan återgå till informantens svar för att vara säker på att hen bildar sig en 
korrekt helhetsbild av informantens svar. En nackdel med att inspela informanter under 
intervjun är att de kan känna obehag och vilja ge "rätt" svar till forskaren eftersom att hen 
känner en press på sig. 

6.5 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades så att vi kunde sammanställa svaren vi fått in. Bryman 
(2011) skriver att inspelning och transkribering av intervjuer är en stor fördel då det 
underlättar för forskaren eftersom hen har tillgång till informanternas hela svar och 
kan lyssna flera gånger på intervjuerna, det blir ett fylligt och tydligt underlag i 
datainsamlingen samt att det underlättar databearbetningen (Bryman, 2011). Detta 
instämmer vi med för under vår databearbetning läste vi igenom texterna flera 
gånger för tydliggöra för oss själva vad informanterna ville få fram med sina svar.  

Efter transkriberingen av alla intervjuer färgkodade vi intervjusvaren för att börja 
leta efter mönster i informanternas svar. Informanternas svar sorterades efter 
intervjufrågorna för att underlätta och se en överblick av vad alla informanter sa om 
varje fråga. Alla mönster antecknades ner i ett dokument och utifrån dessa mönster 
bildade vi sedan kategorier med underkategorier. 

6.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Inom forskning används tre viktiga begrepp som är validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet (Tivenius, 2015). Validitet handlar om giltighet och är ett mått på 
studiens kvalitet. Reliabilitet används för att bedöma att studien genomförts på ett 
korrekt sätt. Med begreppet generaliserbarhet menas om forskningens resultat går att 
generalisera inom forskningsfältet (Tivienius, 2015). Eftersom att studien undersöker 
förskollärares uppfattningar kring den fysiska miljön är inte detta resultat 
generaliserbart eftersom att åsikter och tankar är subjektiva men förskollärare kan 
ändå känna igen sig i vårt resultat. 

6.7 Etiska överväganden 

Vid insamlande av data och kontakt med informanter utgick vi från de 
forskningsetiska reglerna vilka är fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa regler 
handlar om att meddela informanten om studiens syfte och vad datan ska användas 
till samt att informanten utan konsekvens kan dra sig ut ur studien. Detta 
meddelades även i missivbrevet som skickades ut (se bilaga 2). Vi meddelade även för 
informanterna att medverkan i studien var anonymt och att vare sig deras identitet 
eller förskolans namn ska kommer att nämnas i studien. Utöver detta berättade vi 
även att alla data som skapats från intervjuerna kommer att raderas efter avslutat 
examensarbete (Bryman, 2011).  Informationskravet handlar om informerandet av 
studiens syfte och innehåll för informanten. Detta gjorde vi genom att skicka ut 
missivbrevet till informanterna med information om studiens syfte och innehåll samt 
om informanternas anonymitet och frivillighet i studien. När vi träffade 
informanterna för deras intervjuer påminde vi dem om studiens syfte och deras 
frivillighet i studien. Samtyckeskravet handlar om informanternas rätt att bestämma 
över sin medverkan i studien. I missivbrevet har vi förklarat att medverkan i studien 
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är frivillig och att de kan dra sig ut ur studien utan efterföljder. Detta informerade vi 
även muntligt vi start av intervjuerna. Innan intervjuerna startade frågade vi även om 
tillåtelse för att inspela intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär att 
informanternas uppgifter ska behandlas med största konfidentialitet så att deras 
identitet och anonymitet bevaras. För att bevara deras anonymitet och identitet har vi 
refererat och citerat informanterna med siffror mellan 1-8. För nyttjandekravet 
informerades informanterna om att den data som insamlas bara ska användas i 
denna studie och vi informerade dem om att studien kommer att publiceras i 

databasen Diva.   
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7 Resultat 

Nedan kommer vi att presentera det resultat som framkommit i vår analys, bearbetning och 
kategorisering av den insamlade datan. De kategorierna som presenteras i resultatet är 
”Utformande och förändringar i den fysiska inomhusmiljön” och” Lärandehörnor”. 

7.1 Utformande och förändringar i den fysiska inomhusmiljön 

Det som framkom från förskollärarnas intervjusvar var att den fysiska miljöns 
utformning och förändring är viktig för barns lärande och utveckling. Utformandet av 
miljön och vilka förändringar som skedde berodde på barnens intresse, behov och 
ålder, detta påverka hur och vilka delar av miljön som förändras. Vid stort intresse 
tillförskaffades material kring intresset och det var synligt i miljön. 

Det beror helt på vad barnen har för intressen och vilken ålder det är. Ibland gör vi det flera 
gånger under ett läsår och ibland bara någon gång (Informant 2). 

En informant uttryckte även att om det uppstår en “rörighet” i barngruppens kan 
detta bero på att miljön har blivit tråkig och understimulerade för barnen, då 
förändrar de miljön och verksamheten får en “ny” miljö. 

När vi märker att det ofta blir "rörigt" i gruppen så brukar det betyda att det är dags att ändra i 
miljön. Men det behöver inte betyda att man behöver ändra på hela miljön, ibland behöver 
man endast ändra en stationsplats, material eller ändra en station. Ibland kan vi behöva ändra 
miljön två gånger, ibland fyra gånger och ibland kan en miljö stå en hel termin för att den 
fortfarande lockar barnen till lek (Informant 1). 

Utöver detta anser jag också att miljön bör vara estetiskt tilltalande och harmoniska i valet av 
färgsättning och material. Genom att t. Ex. använda låga möbler och har ett varierande material 
tillgängligt för barnen och möjligheten att välja mellan livligare och lugnare aktiviteter kan de 
b.la. ges större chans till inflytande i sin vardag (informant 3). 

Vidare uttryckte flera informanter att miljön ska vara på barnens nivå med låga 
möbler och material för att barnen ska kunna se vad miljön erbjuder, men även att 
miljön ses som en tredje pedagog och att de vid barnobservationer försöker skapa en 
så stimulerande, inbjudande och lockande miljö som möjligt som väcker barnens 
nyfikenhet och lust att lära och leka. Som stöd i sitt arbete och i utformningen av 
miljön använde sig förskollärare av förskolans olika dokument t. Ex. ”Pedagogiska 
miljöer i Botkyrkas förskolor” som tycktes vara ett tydligt dokument som hjälper till i 
utformningen av miljön.  

Jag brukar använda mig av xx kommuns ”Pedagogiska miljöer i xx förskolor”. Det är ett väldigt 
tydligt dokument som hjälper pedagogen att forma miljöerna på bästa sätt, men även för att få 
ut det mesta av miljön (Informant 1). 

Miljöns utformning ansågs skapa samspel och möten i olika kombinationer av barngruppen, men även 
att eftersom att miljön ”ger” mycket till barnen – den stimulerar och lockar till lek och lärande ska det 
finnas varierande och lockande rum med olika färger, material och ytor. 
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7.1.1 Innehållsrik miljö och material 

Informanterna uttryckte att utformningen av miljön och de förändringar som sker är 
till för att skapa och erbjuda ett rikt material och en stimulerande miljö som lockar 
till lek, lärande och utforskande hos barnen. 

Vi försöker bygga upp vår innemiljö på ett attraktivt sett. Barnen ska komma in och känna ”Här 
vill jag leka”. Vi värnar om att miljön är inbjudande varje dag som barnen kommer till förskolan, 
bland annat genom att se till att materialet är på sin plats. (Informant 4)  

Utbudet av material påverkas av barnens intresse och lek. Informanterna uttryckte 
att de på många sätt genom sin utformning av miljön vill locka barnen till lek och att 
barnen ska känna att här vill jag leka – att det är en rolig och intressant miljö att 
vistas i. 

Hur ofta vi byter ut material beror på barnen och deras intressen. Ser vi att det inte använder sig 
av ett material så funderar vi över varför. Kan vi behöva flytta materialet till en annan del av 
lokalen eller behöver det bytas ut mot något annat som intresserar barnen (Informant 6) 

Som indikator till om miljön är innehållsrik och intressant för barnen använder sig 
informanterna av lek- och barnobservationer för att se hur och med vad barnen leker. 
Om det finns ett material som ingen leker med byts det ut till något annat för att 
locka barnen. Personalen reflekterar även också över varför materialet inte är 
intressant längre för barnen. 

Observation av barnens intresse av materialet samt hur de använder sig av det och hur länge ger 
en god indikation på hur lockande barnen upplever det. Materialet byts när man ser att barnen 
inte längre använder sig av det. (Informant 8) 

 

7.1.2 Tillgänglighet: Barnens nivå och materialets synlighet 

 

Ett annat mönster som framkom i läsningarna av datan om var att materialet ska vara 
tillgänglighet och på barnens nivå och att det ska vara tydligt framställt. Informanterna 
uttryckte att den fysiska miljön ska vara anpassad till barnens nivå men snäppet över deras 
kunnande för att locka och utmana barnens lärande. 

Vi försöker se till att all material har sin bestämda plats och att det inte är för rörigt. När det är 
för rörigt ser ögat bara kaos så vi ser till att objekten/materialen som är framme har sitt eget 
utrymme där ingen annan stör (Informant 2). 

 För att kunna möta barnen i deras intressen och utforskande behöver den pedagogiska miljön 
vara tillgänglig, tillåtande, föränderlig och rik på valmöjligheter, liksom utmanande och 
stimulerande (informant 7). 

Man ska alltid försöka utgå från barnens perspektiv och nivå. Vi har satt upp bokhyllor som 
barnen kan själva hämta de böcker dem är intresserade av. Det är viktigt att materialet är synligt 
för barnen. Som sedan ska locka till att barnen kan lätt plocka fram det och det finns i deras 
höjd. (Informant 5) 

Informanterna förklarade att när miljön och dess material är nära barnens nivå kunde 
barnen utforska på ett nyfiket sätt och barnen bli mer självständiga eftersom att de själva 
kan plocka fram material och leksaker. 
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7.1.3 Barnens inflytande i och över miljön 

Det framkom även att det är barnens uttryck och lek som leder till förändring i utformandet av 
miljön och gällande barns inflytande och delaktighet i utformandet av den fysiska miljön 
uttryckte förskollärarna att barnens tankar och perspektiv tas tillvara genom observationer och 
samtal. 

Man ska alltid försöka utgå från barnens perspektiv och nivå. Vi har satt upp bokhyllor som 
barnen kan själva hämta de böcker dem är intresserade av. Det är viktigt att materialet är synligt 
för barnen. Som sedan ska locka till att barnen kan lätt plocka fram det och det finns i deras 
höjd. (Informant 5) 

För att barnen ska ha inflytande over vilket material de vill leka med har de låga 
hyllor där barn kan ta böcker och leksaker från när de själva vill. En informant 
påpekar även att det är viktigt att materialet är synligt för barnen eftersom att barnen 
får en överblick om vad för material som finns tillgängligt till deras lek. Genom att 
observera och lyssna in barnen under samtal och lek får pedagogerna inblick i 
barnens tankevärld och deras intresse, utifrån detta kan pedagoger tillföra material 
och förändra miljön. 

Vi utgår så klart från barnens intresse för att locka dem och genom det utgår vi ifrån 
barnperspektiv. Barnen blir delaktiga i verksamheten genom observationer och 
dokumentationer. (Informant 3) 

En informant belyste även att på hens förskola brukar de fråga barnen vad och om de 
skulle vilja förändra något i förskolans miljö. 

Barnen kan bidra genom att berätta för oss pedagoger hur de vill ha det. Ibland händer det att 
barnen möblerar om. Då kan vi pedagoger fråga barnen om de vill att vi ska ändra miljön så som 
de vill ha det. Och som jag tidigare nämnt så utgår vi alltid från barnens intressen när vi bygger 
upp vår miljö. (Informant 7) 

Här tydliggörs att inflytandet och delaktigheten är beroende av förskollärarens 
förhållningssätt och hur hen involverar barnen i utformningen av miljön. 

7.1.4 Barnens ålder 

Ett mönster vi såg i datan var att barnens ålder påverkade hur delaktiga barnen fick 
vara i utformandet av miljön. Av vad vi kunde tolka utifrån datan har de yngre barnen 
färre möjligheter att utöva inflytande för att påverka miljön. Observation och 
dokumentation på gick på yngre och äldre barns avdelning men på äldre barns 
avdelning sker även barnintervjuer och demokratiska utövande som omröstningar. 

Beroende på åldern kan detta variera. Framför allt genom pedagogernas observation och 
dokumentation, men även genom intervju och omröstning. (Informant 4) 

När vi utformar miljön ska man tänka ur barnens perspektiv det vill säga att materialet ska vara 
fullt synligt och allra helst lågt placerat så att de kan hämta det de vill ha själva. Om man börjar 
från nytt ska barnen vara med och "känna in" rummet och man behöver inte ha bråttom att 
placera ut en massa saker direkt utan kan kartlägga barngruppen och se vad de verkar 
intresserade av. Man måste också tänka på tryggheten så att det inte finns farliga saker framme 
om man har småbarn i gruppen. (Informant 1) 
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En informant uttryckte även att en “svårighet” med yngre barn är att de är mer 
kommunikativa med kroppen och inte har det verbala språket och att detta gör att 
åldern påverkar hur delaktiga de är I miljöns förändringsprocess, de yngre barnen 
blir delaktiga via observationsanteckningar. 

Jag arbetar med de yngre barnen som väldigt sällan kan göra sig förstådda verbalt. Därför blir 
de delaktiga genom observationer, för det är genom observationer och dokumentationer som vi 
kan se vad barnen är intresserade av. (Informant 2) 

7.2 Lärandehörnor 

Informanterna poängterade att arrangera lärandehörnor var en viktig del i att locka 
och intressera barnen för utforskande och lärande. Lärandehörnorna utformas efter 
olika ämnesområden så som språk, matematik och naturvetenskap. 

Vi utformar ämneshörnor för att utveckla och locka barnens intresse. I språk hörnan har vi 
böcker, pyssel, memory och en anslagstavla där datum, dag, månad och vilka barn som är här 
står, genom det lär barnen hur deras namn ser ut, stavas osv. Vi har matematik hörna 
matematiska material detsamma med musik och natur. (Informant 5) 

Hur den utformas och vilket material som finns tillgängligt beror på barnens intresse 
och ålder. Informanterna beskriver att det i varje hörna finns material som ska locka 
till lek och lärande inom ett specifikt ämne t, ex: språkhörnan där det finns memory, 
pyssel, böcker och en anslagstavla med datum, månad och år. På anslagstavlan står 
även barnens namn vilket gör att barnen kan börja avkoda bokstäver i sitt namn. I 
matematikhörnan finns material där barnen kan urskilja föremål, räkna mängd och 
antal samt utforska talbegrepp. 

Beroende på barnens intressen och ålder så har vi olika hörnor till exempel språkhörna med 
olika material för att stimulera språket, bokstavsintresse eller liknande. (informant 8) 

Matematikhörna med material där barnen kan utveckla sin förmåga att urskilja, utforska och 
använda matematiska begrepp samt utveckla sin förståelse för mängd, antal, ordning och 
talbegrepp m.m. (Informant 6) 

Enligt informanterna påverkas organiseringen av lärandehörnornas av faktorer så 
som: barns intresse, ålder och ämnesområde. 

 

7.2.1 Rum i rummet 

Informanterna lyfte rum i rummet för barns lek och lärande. Att det var viktigt för att 
barnen i olika konstellationer ska kunna leka olika sorts leker, Rum i rummet gjorde 
även att barnen kunde dras sig undan för enskild och/eller lugnare lek. Dessa rum i 
rummet ansågs också vara en viktig del i utformandets av förskolans fysiska miljö. 
Den fysiska miljön blev mer planerad och vägledande för barnen eftersom att den 
fysiska miljön hade ett givet syfte och mål. 

 

Vi har ungefär tre rum att jobba med och med rum i rummet kan vi skapa fler aktiviteter för en 
grupp som befinner sig i ett gemensamt utrymme. När vi har fler aktiviteter att erbjuda kan 
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barnen utforska olika material. När vi skapar hörnor tänker vi på hur många barn som ska 
kunna delta i aktiviteten (Informant 6). 

 Genom att ta vara på rum i rummet och dess potential underlättades det i skapandet 
av flera aktiviteter på en gemensam yta och barnen kunde utforska och leka med 
materialet tillsammans. Organiseringen av miljön ska locka barnen och i helheten 
stimulera utveckling och utforskande. 

8 Resultatsammanfattning  

 

Sammanfattning av vårt resultat: De förändringar som skedde vid miljöns 
utformande berodde på barns intresse och deras ålder. Vid stort intressen hos 
barngruppen tillförskaffades nytt material relaterat till intresset. En annan faktor var 
att om det uppstod en “rörighet” I barngruppen, då detta kan antyda att miljön har 
blivit tråkig för barnen. Miljön ska även ha rikt och varierande material som lockar 
till lek och lärande hos barnen och att detta material ska påverkas av barnens intresse 
och lek enligt informanterna. Tillgänglighet av materialet uttrycktes även och 
betydelsen av att barnen på eget initiativ ska kunna plocka ner och använda material 
och leksaker för att utveckla självförtroende och självständighet. För att veta hur 
barnen uppfattar materialet och miljön och om den är intressant eller inte utgår 
informanterna efter barn och lekobservationer för att se med vad och hur barnen 
leker med materialet – om det finns något material som inte används så byts detta ut.  

Det framkom även att barnens intresse är en avgörande faktor i förändringen av 
miljön. För att barnen ska få inflytande over miljön använder sig pedagogerna av 
samtal och observationer. Inflytandet över miljön påverkades dock av barnens ålder 
och det visade sig att yngre barn fick färre möjligheter att utöva inflytande och deras 
“inflytande” skedde via observation och dokumentation. Hos de äldre barnen skedde 
ett mycket store inflytande genom barnintervjuer och omröstningar.  

 Utformandet av lärandehörnor och rum i rummet betonades av informanterna som 
menade att organiseringen av miljön ska locka till lek, lärande och utforskande samt 
vara tillgänglig för enskild, lugn eller grupplek. Rum i rummet var även en viktig 
faktor för verksamheten eftersom att på denna gemensamma yta kunde flera 
aktiviteter ske. 
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9 Resultatanalys 

Här presenteras en analys av vårt resultat utifrån vårt teoretiska perspektiv och 
tidigare forskning.  

9.1 Miljöns material och barns lärande 

Utifrån vad vi kan tolka i resultatet sker barnens lärande i specifika och situerade 
sammanhang i t. ex: lek och lärandehörnor och detta stämmer med det som våra 
informanter har betonat. De betonade lärandehörnor som en viktig del av miljön för 
att locka barnens intresse, lek och lärande. I lärandehörnorna sker enligt Vygotskijs 
teori ett situerat lärande inom lärandehörnornas olika ämnesområden och vistas den 
enskilda individen med en vuxen eller med andra barn sker även andra samspels- och 
lärprocesser hos barnen – beroende på vilka som vistas i lärandehörnorna kan även 
den optimala utvecklingszonen ske vilket menas med att om två individer samspelar 
och leker tillsammans där en individ har mer kunskap om en sak kommer ett ”hopp” 
ske hos individen med mindre kunskap inom ämnet då denne får tillägna sig 
kunskaper via interaktion med någon annan, dessa ”hopp” sker även hos yngre barn 
som samspelar med ett äldre barn eller en vuxen. 

Inom det sociokulturella perspektivet har artefakter en stor roll i barnens lärande och 
utveckling – en artefakt kan vara en leksak eller ett annat föremål som barnen 
använder i sin lek och sitt utforskande. I Strandberg (2006) förklarar han att 
artefakter är som ett verktyg i barns lek och utforskningsvärld och att i skapandet av 
läranderum är det viktigt att tänka på vilka artefakter som finns tillgängliga i 
rummet. Detta är något som våra informanter i resultatet betonat – att det ska finnas 
lärandehörnor där barnen kan tillägna sig kunskaper men även att förskolan ska ha 
ett rikt, varierande och tillgängligt material som barnen kan använda. 

9.2 Den tredje pedagogen 

Våra informanter betonar lärandehörnor vilket vi kopplat till Reggio Emilias syn på 
miljön som den tredje pedagogen och en påverkansfaktor för barnens lärande och 
utveckling. Utifrån det sociokulturella perspektivet har miljön en viktig roll då det är i 
miljön som barnen vistas i där det uppstår situerade lärande, med situerat lärande 
menas att aktiviteter alltid sker i specifika situationer och kontexter. Inom 
sociokulturella perspektivet anser man att det inte går att separera den som lär sig 
från vad den lär sig – därför är det viktigt att i ett lärande ”bada” i det som barnet 
skall lära sig (Säljö, 2000; Strandberg, 2006). I detta avseende har lärandehönorna 
på förskolan en avgörande roll i barns lärande då det är där barnen kommer att 
tillägna sig kunskap och nyfikenhet kring olika ämnen – lärandehörnans utformning 
och material får då en ännu större roll eftersom att med ett rikt och inspirerande 
material lockas barnen mer till utforskande. I likhet med det Säljö (2000) och 
Strandberg (2006) skriver om barnens lust till lärande påpekar Cele (2006) 
upplevelsen i rummet som är beroende av plats, yta, objekt och material. I 
Interaktionen med miljön integreras barnens känslor, tankar och upplevelser i 
samspelet med miljön som även sänder ut signaler till barnen, som påverkar barnet 
subjekt i just det rummet och dess varande.  
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9.3 Rummets utformning och barns lärande 

Strandberg (2006) skriver att i det sociokulturella perspektivet ses rummet och den 
fysiska miljön som en viktig lärandedimension för barnen och att i samspelet och 
utforskandet som sker i rummet är avgörande för vad och barnen lär sig och 
utvecklas eftersom att miljön alltid signalerar och påverkar barnen. Isbell (2012) 
lyfter den fysiska miljöns komplexitet och vikten av en god organisering av miljön för 
att främja och påverka barnens lärande och stimulering positivt. 

Våra informanter uttryckte en medvetenhet i den fysiska miljöns utformning – att 
materialet ska vara varierande och att det ska finnas rum och öppna ytor som barnen 
kan vistas i. Detta i enlighet med vad De Jong (2010) skrivit och hon menar att 
pedagoger måste reflektera till hur förskolans fysiska miljö ser ut och vilka 
möjligheter och begränsningar som finns. I relation till de möjligheter och 
begränsningar och möjligheter som miljön bidrar till samt hur pedagogers 
medvetenhet påverkar den fysiska miljöns utformning anser vi att för ett 
stimulerande situerat lärande krävs det att fler förskolepersonal reflekterar och 
diskuterar hur deras miljöer påverkar barns lek, lärande och utforskande eftersom att 
många ytor och rum kan signalera till barnen att de inte är välkomna där. 

 

10 Diskussion 

Nedan följer en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Sedan presenteras 
slutsats, fortsatt forskning och studiens relevans för förskolläraryrket. 

10.1 Metoddiskussion 

Vi känner att vårt val att använda en kvalitativ ansats med semistrukturerade 
intervjuer var rätt val för vår studie eftersom att vi fick fylliga och breda svar på våra 
frågor samt att vi och informanterna kunde diskutera tillsammans när det uppstod 
oklarheter. Bryman (2011) skriver att kvalitativa metoder ger studiens data en 
bredare bild av ämnesområdet och detta känner vi överensstämmer med vår 
upplevelse under datainsamlings- och bearbetningsfasen. Bryman (2011) förklarar 
ytterligare att den kvalitativa metoden innebär att man lägger stor vikt på det data 
som insamlat eftersom att denna data ger en inblick i informantens tankar och 
handlingssätt. 

Bryman(2011) skriver att inspelning av intervjuer underlättar arbetets gång då man 
kan lyssna ett flertal gånger på intervju och transkribera den för att känna att man 
som forskare förstår materialet så bra som möjligt och inte missförstått vad 
informanterna säger. Detta instämmer vi med eftersom att vi kunde tydligt se hur 
informanterna tänkte och resonerade. 

Vi känner att vi skulle kunna haft något mindre styrda frågor då detta kan ha 
påverkat de kategoriseringar och mönster som bildats. Hade vi även ställt fler 
generella frågor kunde det ha uppstått fler kategorier och mönster som vi hade 
kunnat urskilja i datan. För att få en djupare och bredare bild samt mer beskrivande 
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data kunde vi även använt oss av observationer av den fysiska miljön och barnens lek 
i den för att se vilket material de använde och vad de gjorde i olika rum. 

En aspekt av intervjuerna var även att vissa informanter kände sig obekväma att 
inspelas och detta tror vi beror på att informanter gärna vill ge ”rätt” svar och inte 
känna att de säger fel till den som intervjuar. Vi insåg även efter datainsamlingen och 
bearbetningen att vi skulle haft tydligare forskningsfrågor eftersom att de går in i 
varandra samt att vi även skulle velat försöka sortera data med hjälp av fler metoder 
för att se andra mönster som kanske kunde uppstått men eftersom att 
databearbetningen tog en lång tid av skrivprocessen valde vi att hålla oss till de 
mönster och kategoriseringar som uppstått vid de första sorteringsförsöken. 

En konsekvens med att bara använda intervjuer som data insamlingsmetod var att vi 
fick informanternas subjektiva tankar och åsikter om deras förskolemiljö och om vi 
hade gjort besök hos dem eller fått bilder på deras miljöer hade vi kunnat analysera 
datan på ett annat sätt och se andra mönster. 

Om vi fick förändra något i vår genomförande skulle det vara att komplettera datan 
som genererats av intervjuerna med observationer, för med hjälp av observation se en 
bredare bild av förskollärares arbete och uppfattning om den fysiska miljön. 

  

10.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer diskuteras specifikt utifrån dels miljöns utformning och dess 
betydelse dels, barns inflytande och delaktighet i utformandet av miljön.  

10.2.1 Miljöns utformning och dess betydelse 

I vårt resultat framkom det att materialet var en viktig komponent i utformandet av 
den fysiska miljön. Denna tankegång instämmer med det som Dahlberg och Åsen 
(2011) uttrycker om material och dess betydelse. Dahlberg och Åsen (2011) skriver att 
den fysiska miljön bör innehålla mycket olika material för barns lärande och för att 
barnen ska utforska samt att materialet i den fysiska miljön fungerar som ett 
hjälpmedel för att locka barnen till kommunikation och nytt lärande. Utöver detta 
betonar Dahlberg och Åsen (2011) Reggio Emilia filosofins ståndpunkt: att materialet 
i förskolan ska vara tillgänglig för barnen och att genom att se miljön som en tredje 
pedagog stimuleras barnens lek, lärande och utforskande av de signaler som miljön 
sänder till barnen. 

 

Björklid (2005) och Nordin-Hultman(2004) nämner båda utformningens betydelse för 
barns lärande och att miljön ska anpassas efter barngruppens behov och lek. Även läroplanen 
för förskolan skriver att: “Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (Skolverket, 
2010, s. 9) samt ” Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (Skolverket, 2010, s. 5). Av 
vad vi kan tolka från resultatet ser förskollärarna utformningen som en avgörande del i 
förskolans vardag då de uttryckt att en ”fattig” miljön och en ”rörighet” i barngruppen kan 
bero på vilket material som finns och hur miljön är utformad. Att miljön kan upplevas som 
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tråkig var även något som en informant tog upp samt att det är viktigt att tillföra ett nytt 
varierande material till barngruppen eftersom att på så sätt locka barnen igen till olika lek och 
stimulera olika aspekter av deras lärande. I ett materialrikt och välutformat rum kan barnen 
uppleva andra förutsättningar för sitt lärande och sin utveckling. Den konsekvens som uppstår 
i en "fattig" och under stimulerande miljö är att den begränsar barnens stimulering. Rummets 
utformning och estetiska aspekter såsom ljussättning, kulör och material påverkar hur barn 
stimuleras i deras välmående och utveckling.  

Vikten av miljöns utformning betonas stark av De Jong (2010) som menade att 
pedagogens roll och medvetenhet är avgörande för förskolans utformning. Våra 
informanter uttryckte vikten av ett rikt och varierande material samt lärandehörnor 
och rum i rummen för bästa möjlighet hos barns lärande och lek. Informanterna i vår 
studie verkade medvetna om betydelsen att reflektera kring den fysiska miljöns 
utformning för att barnen på bästa sätt ska lek, lära och utforska.  I koppling till de 
frågor De Jong (2010) belyst, vet vi bara att våra informanter reflekterar kring om 
barnen har tråkigt i miljön och varför de slutar leka med vissa leksaker. Vi anser att 
dessa frågor som De Jong tar upp är viktiga att belysa för pedagoger verksamma i 
förskolan eftersom att det leder till en medvetenhet om den fysiska miljö och hur den 
hindrar eller möjliggör barns lärande. 

Cele (2006) i likhet men ovan nämnda forskare betonade även hon miljöns inverkan 
på barnen och betonade att den fysiska miljön är flerdimensionell i sina abstrakta och 
konkreta upplevelser. I dessa upplevelser samspelar barnet med sin miljö - med 
känslor, tankar, handlande och aktivitet. Miljön sänder ut budskap till barnen som 
lockar till deras lärande och nyfikenhet. Genom ett rikt och intressant material lockas 
barnen till miljön och i sin lek och aktivitet upplever dem rikligheten av miljöns 
material och tillgänglighet. 

 

10.2.2 Barns inflytande och delaktighet i utformandet av miljön 

Informanterna berättar att barns lek, fantasi, mognad och behov ska vara en grund för 
verksamhetens utformning av den fysiska miljön. Att barnen får vara med och bestämma hur 
den fysiska miljön ska se ut är en viktig aspekt. Det fanns skillnad på hur informanterna 
arbetar med barnens inflytande. Flesta informanter talar om att dem observerar hur barnen är i 
olika rum men andra väljer att gå ner till barnens nivå och prata, lyssnar samt samarbetar med 
barnen när dem ändrar på miljön genom det har barnen inflytande över den fysiska miljön. 
Detta kopplas till Reggio Emilia som belyser att barnen ska ha stor inflytande över den 
fysiska miljön. Barnen ska ha tillgång till materialen som finns, det ska vara sådana material 
så barnen kan utforska samt skapa med (Dahlberg & Åsen, 2011). 

Många informanter berättar att dem ändrar miljön efter barnens intresse, lek och mognad. När 
pedagogerna lägger märke till att barnen utvecklar ett ointresse för ett visst material så byter 
de ut detta. Arnér (2009) skriver att pedagogerna ska utgå från barns perspektiv och kunna 
ändra miljön efter barnen genom det ges även barn inflytande över sin vardag (Arnér, 2009). 

Det som vi märkte i resultatet var att förskollärarna säger att de utgår från barnen 
och att barnen har inflytande över utformningen och materialet på förskolan men 
utifrån hur vi tolkat deras utsagor sker barns inflytande relativ sällan. Förskollärarna 
uttryckte att hos de yngre barnen skedde ett inflytande genom barn- och 
lekobservationer, detta inflytande sker inte på en medveten nivå hos barnen, de är 
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inte medvetna om att det material som tillförs och förändras baseras utifrån deras 
lekar. Hos de äldre barnen sker en högre medvetenhet över sitt inflytande över den 
fysiska miljön av vad vi kan uttolka från resultatet. Hos de äldre barnen sker samtal 
och demokratiska processer kring miljöns utformning men även här är detta 
deltagande och inflytande baserat på att de vuxna i förskolan tar vara på barnens 
åsikter och tankar. 

Vi menar att barns behov och intressen ska ligga till grund för verksamhetens 
utformning av den fysiska miljön. Att barnens ska få utöva inflytande i sin vardag är 
en återkommande aspekt i förskolans läroplan. De metoder man kan använda för att 
"ge" barnen inflytande i verksamheten är utöver observation, närma sig barnens nivå 
och samtala med dem och lyssna till deras åsikter om förskolans miljö och dess 
material. På så sätt har barnen inflytande över den fysiska miljön. Barnen ska ha 
tillgång till materialen som finns, det ska vara sådana material så barnen kan utforska 
samt skapa med (Dahlberg & Åsen, 2011). Användandet av varierande material är 
även något Vygotskij tar upp, att i det situerade lärandet ska det finnas rikt material 
runtomkring för att stimulera barnens lärande. Detta är även något som Isbell (2012) 
lyfter där hon menar att förskolans miljö ska stötta barnen och för att det ska kunna 
ske behöver förskollärare observera barnens lek, utforskanden och intressen för att 
sedan utforma och tillföra material i miljön till barnens fortsatta lek och 
utforskanden. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar att barnen i sin vardag ska få 
utöva inflytande utifrån eget initiativ och att barn och vuxna aktivt ska arrangera och 
utforma miljön tillsammans. Detta anser vi inte sker på yngre barnens avdelningar 
och är något som borde medvetenhetsgöras för förskollärare och annan personal på 
förskolan. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2010) utvecklar vidare att barnen ska få 
vara med och bestämma I miljöns utformning och genom att ge barnen möjlighet att 
påverka och förändra miljön respektera deras synpunkter och deras inflytande blir 
synligt. När man vid de yngre barnens avdelning bara utgår från lek och 
barnobservationer sker inte detta i verksamheten, vilket vi ser som en brist i 
utförande och genomförande av barns delaktighet och inflytande i förskolan vardag 
som Skolverket (2010) skriver om. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2010) skriver att 
observationer av barn är ett hjälpmedel för pedagogerna att få syn på vad som sker i 
miljön men vi anser att eftersom att inflytandet sker på ett omedvetet plan hos 
barnen så sker inte ett ”riktigt” inflytande. 

10.2.3 Lärandehörnor 

Våra informanter betonade lärandehörnor och ett varierande material som faktorer 
för en bra utformning av den fysiska miljön. Björklid (2005) skriver att genom att 
utforma rummet och göra materialet tillgängligt sänds signaler till barnen om att de 
ses som kompetenta och utforskande individer. Rummens utformning bidrar till att 
stimulera barnens utveckling och lärande. I en ”fattig” miljö med dåligt material och 
ljussättning kan begränsa barnens utformande och stimulerande inom lärande. 
Utöver detta skriver Björklid (2005) skriver att de estetiska aspekterna såsom 
material, kulörer, proportioner och ljussättning av rummet och byggnaden påverkar 
barnens välbefinnande, mående och lärande. Detta påstående styrks även av Eriksson 
Bergström (2013). Att miljön sänder ut budskap till barnen och påverkar deras 
görande styrks också av Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som menar att 
atmosfären i miljön ska vara sådan att barns lärande båda underlättas stimuleras och 
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utmanas samt inspirera barn till olika typer av aktiviteter och handlingar, till 
utforskande och upptäckande. 

Vi anser utifrån vad vi tillägnat oss från forskning (Björklid, 2005; Pramling Samuelsson et 
al, 2006; Cele, 2006;Nordin-Hultman, 2004;De Jong, 2010) att den fysiska miljön påverkar 
barnens subjektivitet då barnen är komplexa varelser som skapar en speciell identitet och roll 
till situerade platser och rum. Hos yngre barn sker sinnliga och kroppsliga utforskande i den 
fysiska miljön vilket leder till att miljön måste vara tillåtande och öppen för att barnen skall 
kunna röra sig och utforska i sin omgivning. Det kopplar vi till Björklid (2005) som skriver 
att i den miljö som yngre barn vistas i ska det väckas nyfikenhet och kännas meningsfullt.  

Hos äldre barn har den fysiska miljön betydelse för deras lärande, samspelande och 
gemenskapande i sitt identitetsskapande eftersom miljön måste tillåta större 
samspelsaktiviteter och möjligheter till lek och utforskande i lärandet under aktiviteter och 
lek, ur denna aspekt har lärandehörnor stor roll.  

Det våra informanter uttryckte var att lärandehörnor ska ha varierande material och stimulera 
inom ämnesområdet gällande för hörnan, så som förskollärarna uttryckte sin tankar kring 
lärandehörnan tolkar vi det till de utformningar av miljön som Björklid (2005) tar upp. Vad 
Björklid (2005) uttryckt stöttar vi även på det som det sociokulturella perspektivet förklarar 
om barns lärande. Inom det sociokulturella perspektivet menas det att lärandet är i interaktion 
och samspel med de artefakter (material) som finns i miljön. Ett barn ska genom det material 
som erbjuds på förskolan kunna utforska sin omgivning med olika artefakter och stimuleras 
på många vis i sina lärprocesser.  

Även enligt Vygotskij är en "fattig" miljö "riskabelt" för ett barn eftersom att det berövar 
barnet på stimulans och lärandetillfällen(Strandberg, 2006). I tolkning från det sociokulturella 
perspektivet har lärandehörnor på förskolan en betydelsefull roll i barnens kunskapande 
eftersom att dessa "hörnor" är rika på material inom flera ämnesområden vilket ger stora 
möjligheter för de lärprocesser som sker i det situerade lärandet i hörnan. 

10.3 Slutsats 

Den slutsats vi kan dra utifrån vårt resultat, dess analys och vår diskussion är att det 
förskollärarna anser som viktigt i utformandet av den fysiska miljön är att ha ett varierat 
material som stimulerar barns lärande, vidare ansåg de att lärandet påverkades starkt av vilket 
material som fanns vilket styrks av den förskolepedagogika forskningen. Förskollärarna 
utformade och förändrade miljön utifrån barnens tankar, agerande och intresse via 
observationer och samtal, vilken metod de valde berodde på barnens ålder. Det vi även kunde 
urskilja var att utformningen av miljön inte alltid verkade vara medvetet och att den att den 
förändrades baserat på de yngsta barnens lek och intressen även fast förskollärarna uttryckt att 
barnen utövar inflytande över miljöns utformning, detta tolkade vi som en åldersfaktor hos 
barnen. 

Av vad vi tolkat har den pedagogiska grundsynen hos förskollärarna stor vikt för hur miljön 
utformas för att skapa de bästa förutsättningar till barnens lärande och utforskande. Eftersom 
att vi utgick från det sociokulturella perspektivet som tolkningsverktyg (Strandberg, 2006; 
Säljö, 2000) känner vi att syftet för studien synliggjordes på ett tydligare sätt än att om vi valt 
att utgå från ett annat teoretiskt perspektiv. Med det sociokulturella perspektivet vi kunde 
analysera förskollärarnas utsagor om hur deras arbetssätt bidrar till barns lek, utveckling och 
lärande.  
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10.4 Fortsatt forskning 

De förslag på fortsatt forskning vi har utifrån de slutsatser vi dragit är att det skulle 
varit intressesant att göra barnintervjuer för att se hur barnen tänker och uppfattar 
den fysiska miljön och vad dem anser som viktigt. Vad kommer att skilja deras svar 
från en studie där informanterna är förskollärare. Utöver detta skulle en jämförande 
studie mellan olika länder vara intressant att se då svaren antagligen kan vara väldigt 
lika eller helt skilda. En annan aspekt kan vara att undersöka hur den fysiska miljön 
påverkar könsroller och hur den fysiska miljön är utformad för barn i behov av stöd 
och hur förskollärare resonerar kring detta. 

Att komplettera intervjuer med observation varit givande eftersom att det ger 
möjligheten till fördjupning om uppfattningen av barnen inflytande och delaktighet 
samt lärande genom den fysiska miljön. En annan intressant vinkel kan vara att 
undersöka hur förskollärare arbetar med de yngre barnens inflytande omkring 
förskolans fysiska miljö och hur barnens röster blir hörda eftersom att våra 
informanter uttryckt en svårighet gällande inflytandet hos yngre barn. 

En annan lärorik aspekt hade varit att undersöka förskolechefers tankar kring den 
fysiska miljön, hur de bidrar samt arbetar för att utveckla och förbättra den på ett 
stimulerande sätt för barnen. Hur resonerar de vid inköp av material och vilka kan 
påverka vilket material som köps in? Att få ett chefsperspektiv på miljön skulle även 
kunna fördjupar förståelsen av hur den fysiska miljön uppfattas inom förskolan. 

10.5 Relevans för förskolläraryrket 

Denna studies relevans för förskolläraryrket är att den påvisar vikten av den fysiska 
miljöns utformning men även vad förskollärare anser som viktiga faktorer I den 
fysiska miljöns utformning. I studien uppmärksammas också betydelsen av 
pedagogernas medvetenhet om förskolemiljöns betydelse för barns lärande och 
verksamhetens pedagogiska kvalitet. 

Det som framkom i studien som har relevans för kommande förskollärare är vikten 
av att ge barnen mer inflytande i verksamhetens utformning och på så sätt göra 
barnen mer delaktiga, men även att miljöns utformning grundar sig ännu mer i 
barnens egna tankar och åsikter. 

Vår studie har påverkat vår kommande förskollärarroll eftersom att den har gett oss 
lärdomar om hur man kan arbeta med den fysiska miljön för att stimulera barnens 
lärande och utforskande. 
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Bilaga 1 

Vad anser du är viktigt i utformandet av fysiska miljön och hur anser du att 
miljön påverkar barnens lärande? 

Hur tar ni vara på rum i rummet? 

På vilket sätt kan barn bidra till utformningen fysiska miljön? 

Hur utformar ni inomhusmiljön för att locka till barns utforskande? 

Hur ofta under ett år brukar ni göra om miljön? 

Om ni förändrar er utformning miljön – vad kan faktorerna vara till att ni 
valt att förändra miljön? 

Hur utformar ni era miljön efter olika ämnesområden? 

Hur känner ni att ert material lockar till barns lärande och utforskande? 
Hur ofta byter ni ut material och vad får er att byta material? 

På vilket sätt kan barn bidra till utformningen av den fysiska miljön 

Hur delaktiga är barnen över utformandet av miljön och dess material? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Information om deltagande i studie 

Vi är två studenter som studerar på sista termin på förskollärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Nacka. Vi har precis börjat med vårt examensarbete som 
kommer att handla om förskolans inomhusmiljö. 

Syftet med denna studie är att få veta hur ni som förskollärare tänker kring 
förskolans inomhusmiljö och hur ni utformar inomhusmiljön i förskolan för barns 
lärande. 

För denna studies genomförande frågar vi härmed om ert deltagande. Vi vill gärna 
genomföra en intervju med er som tidsmässigt tar ca 30 minuter att genomföra. 
Intervjuerna kommer att spelas in. Intervjufrågorna kommer att skickas i förväg till 
er så ni kan förbereda er. Intervjuerna kommer att ligga till grund för resultatet i vårt 
examensarbete. Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådet forskningsetiska 
principerna, vilket innebär att det är frivilligt att deltar. Vi kommer inte att nämna 
några namn i vårt examensarbete vilket innebär att det inte går att härleda svaren till 
någon enskild person eller till vilken förskola. Resultatet av intervjun kommer endast 
att användas till vårt examensarbete och intervjuerna kommer raderas efter 
examensarbetet genomförande. Undersökningen kommer att presenteras i form av 
ett examensarbete vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på 
databasen diva. 

Vi hoppas att vi ses och tacksamma om ni har möjlighet att deltaga i vår studie! 
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