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Förord 

Först och främst vill vi tacka alla som har deltagit i studien för att de har ställt upp och hjälpt 

oss att genomföra den. Vi vill även tacka vår handledare som har hjälpt oss och stöttat oss 

under denna process. 

 

Vi som har skrivit uppsatsen heter Sandra Aspenbäck och Therese Andersson. Under arbetet 

har vi gjort det mesta tillsammans. Under skrivandets gång har vi suttit tillsammans och 

diskuterat relevant litteratur, metod och uppsatsens upplägg. Läsning av litteratur har vi delat 

upp mellan oss och sedan suttit tillsammans och skrivit ihop det. Intervjuer och 

observationer/dokumentation av miljö, rum och material har vi gjort enskilt och vi har även 

sammanfattat vårat eget intervjumaterial enskilt och transkriberat det enskilda materialet. 

Under analys, resultat och diskussion har vi suttit och skrivit tillsammans.  



 
 

 

Resumé 

Arbetets  art: Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15hp 

 Högskolan i Skövde. 

Titel: Förskolerummets pedagogiska dilemma – Pedagogernas syn på miljön 

och materialets betydelse. 

Sidantal: 35 

Författare: Sandra Aspenbäck & Therese Andersson 

Handledare: Mirella Forsberg-Ahlcrona 

Datum: januari 2014 

Nyckelord: innemiljö, pedagogernas syn, fysisk miljö, material, rum 

 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger på förskolan tänker om miljön och 

materialets betydelse för barns utveckling och lärande. Vi har även tagit reda på hur 

innemiljön på avdelningarna är uppbyggda, om de är traditionella och ser ut som hemmet eller 

om de är inspirerande för barnen att experimentera och utforska i miljön. Vi har också tittat på 

hur materialet används och hur detta är placerat och vilken tillgång barnen har till det. Vi har 

utgått från det sociokulturella perspektivet i studien, vilket menar att det är pedagogen som 

organiserar miljön runt barnen och att barnen tar hjälp av sin omgivning för att lära och 

utvecklas. Vårt empiriska insamlande material har tagits fram via intervjuer och 

observationer. Pedagogerna som vi intervjuat var från olika avdelningar. Observationerna 

gjordes genom att gå runt och titta på miljön samt att fotografera det vi ville undersöka extra 

mycket. Resultatet visade att de flesta tänkte på miljöns betydelse. Det traditionella fanns på 

förskolorna men med försök till förändringar. Materialet skulle vara synligt för barnen 

förutom det ”smutsiga och kladdiga”.   
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The aim of the study was to examine how teachers at the preschool was thinking about the 

environment and the material's impact on children's development and learning. We also 

wanted to found out how the indoor environment of the departments is structured, whether 

they are traditional, they look like the home or if they are inspiring for children to experiment 

and explore the environment. We also looked at how the material is used and how it is placed 

and if the children have access to it. We have assumed the socio-cultural perspective in the 

study, which says that it is the teacher who organizes the environment around the kids and the 

kids are taking the help of their environment to learn and develop. Our empirical gathering of  

the materials were developed through interviews and observations. The teachers we 

interviewed were from different departments. The observations were made by walking around 

and looking at the environment and we also took photographs of what we wanted to examine 

extra. The result showed that most preschool teachers thought the environments significance. 

The traditional environment was found in the kindergarten but with attempts to change it. The 

material would be visible to the children besides the "dirty and messy."  
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1. Inledning 
Intresset för miljöns utformning och vad den erbjuder kommer ifrån våra erfarenheter av olika 

förskolemiljöer. Genom vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi fått upp ögonen på 

hur olika det kan vara i utformningen av förskolans miljö. I de olika förskolorna som vi har 

varit på och kommit i kontakt med under VFU:n har vi märkt skillnader i förskolans 

inomhusmiljö och vi har kommit i kontakt med inomhusmiljöer som har varit varandras raka 

motsatser.  

 

Ordet fysisk miljö - lokaler, möbler, inredning - finns inte i förskolans läroplan. Däremot 

adjektiv som trygg, öppen, innehållsrik, utmanande och inbjudande miljö samt mer abstrakta 

begrepp som utformning av miljö och en miljö som inspirerar (Utbildningsdepartementet, 

2010). Förskolans läroplan beskriver mer kring barnets lärande, då miljön ska vara 

innehållsrik och utmanande. Under kapitel Förskolans uppdrag står det: ”Förskolan ska 

erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 

inspirera barnen att utforska omvärlden” (Utbildningsdepartementet, 2010, s,6 ). Vidare i 

Utveckling och lärande står det: ”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande”(Utbildningsdepartementet, 2010, s,6 ). Miljön, rummen och materialen på 

förskolan utgör en stor del i verksamheten i förskolan. Hur använder pedagogerna miljön? 

Och hur är materialet placerat på förskolorna? Är miljöerna utformade så att de ska främja 

barnens lärande och lek eller ska den i första hand göra så att barnen känner sig trygga och 

hemma? Vi tycker självklart att miljön ska vara trygg men den ska även vara inspirerande, 

utmanande, inbjudande och locka till lärande och lek och inte likna hemmet så mycket. 

 

I studien kommer vi att undersöka vad för tankar pedagogerna har om miljön på förskolan. Vi 

kommer att undersöka hur materialet och rummen används. Vi tänker att pedagoger följer 

läroplanen när de ska utforma miljön på förskolan och tänker inte alltid på den fysiska miljön. 

Om man t.ex. har en dock/hemvrå så kan förskolorna ha med de originella leksakerna som 

dockor, bord, stolar och spis, men vi tänker att pedagogerna även kan lägga till spillmaterial 

så som färgade frigolitbitar som barnen kan leka med. Vi anser att pedagogerna kan tänka 

utanför ramarna och utforma miljön på ett annat sätt.  

1.2 Syfte och Frågeställningar: 
Syftet är att undersöka hur pedagogerna tänker om miljöns betydelse för barns utveckling och 

lärande i förskolans verksamhet. Med miljön avses i studien förskolans innemiljö där rum och 

material är medräknade i.  

 

1. Hur är förskolornas miljöer organiserade och uppbyggda?  

2. Hur tänker pedagogerna om miljöns påverkan för barns lärande? 

3. Hur är materialet placerat och hur tänker pedagogerna om dess betydelse? 
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1.3 Bakgrund – Den svenska förskolan 
I detta avsnitt kommer vi ta upp de pedagoger och filosofer som har påverkat den nuvarande 

utformningen av förskolans olika miljöer. Vi har valt dessa fyra pedagogiker/filosofier då vi 

anser att de är de största inom förskolepedagogiken. Vi ville förnya oss med dessa fyra för att 

se om förskolorna följde någon av dessa pedagogiker/filosofier omedvetet. Kapitlet kommer 

att börja med en kort beskrivning av pedagogen/filosofen och därefter hans/hons barnsyn. 

Efter detta kommer vi ta upp deras syn på miljön på förskolan. 

1.3.1 Friedrich Fröbel - Barnträdgårdarna 

Friedrich Fröbel föddes år 1782 i Tyskland och ansågs vara förskolans fader. I flera av 

förskolorna runt omkring världen ser man spår av hans idéer i både metoder och material 

(Öman, 1991). På 1830-talet utformade Fröbel en barnpedagogik som innehöll material och 

föreskrifter för hur arbetet med dessa skulle genomföras. 1840 startade Fröbel den första 

barnträdgården där barnen skulle sysselsättas med material som förde deras utveckling framåt. 

(Fröbel, 1995). 

1.3.1.1 Barnsyn 

Fröbel talade om mångsidighet i utvecklingen och föreslog sysselsättning och lekar som 

främjade detta. Dessa innefattade hushållsarbete, rörelser och sånglekar. Fröbel ansåg att barn 

måste få se, höra och göra för att kunna ta till sig kunskap och hans idéer skulle vara passande 

för både hemmet och i barnträdgården. På sina iakttagelser, av hur mödrar fingerleker med 

sina barn, byggde han dessa idéer. Barnet skulle då sitta i knät och mamman skulle göra 

rörelser till de olika visorna som sjöngs (Öman, 1991). Öman (1991) och även Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) tar båda upp att Fröbels pedagogiska tankar byggde på att 

utvecklingen sker utifrån barnets inre drift att vara aktivt och även att söka erfarenheter med 

kombination med ett yttre stöd.  

1.3.1.2 Material och miljö 

Fröbel ansåg att det tidigt skulle ges barnen förutsättningar och att de skulle engageras med 

material som skulle gynna deras utveckling. Materialet var konstruerat till för att utveckla 

språkliga begrepp, barnens fantasi och skapande förmåga (Öman, 1991). Mellan 1830– och 

1840-talet utvecklade Fröbel pedagogiska leksaker, som han kallade lekgåvor. Tanken med 

dessa gåvor var att stödja barnen i deras arbete i att förstå världen (Fröbel 1995). Fröbels 

lekgåvor skulle hjälpa barnen att förstå innebörden av den sfäriska lagen (Öman, 1991). Den 

sfäriska lagen var centralt i Fröbels tänkande om att grundkraften i universum är en sfär. 

Denna lag gällde i hela naturen och omsätts i lekgåvorna (Fröbel, 1995). Lekgåvorna var 20 

stycken och utgick från de geometriska grundformerna så som klot, kub och cylinder. Några 

av Fröbels lekgåvor var också lera, penna, papper, sax m.m. Då lekgåvorna bestod av flera 

olika material gavs det många tillfällen att jämföra dem ur materialsynpunkt. T.ex. jämföra 

papper med trä då de har olika egenskaper trots att papper kommer från trä. Genom att låta 

barnen ta isär och sätta ihop lekgåvornas delar skulle detta hjälpa barnen att förstå den 

sfäriska lagen. (Öman, 1991).  
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1.3.2 Maria Montessori - Montessoripedagogiken 

Maria Montessori föddes i Italien 1870 och var den första kvinnliga läkaren. När hon kom i 

kontakt med mentalt handikappade barn blev hon upprörd över barnens situation och ville 

komma med material och metoder som skulle väcka deras intellekt och även sysselsätta dem. 

Montessoripedagogiken grundar sig på hennes egna iakttagelser och den forskning som hon 

bedrev. Montessoripedagogiken bygger på barns olika behov i livet och denna är den enda 

pedagogik som bygger på barns psykiska utveckling (Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds, 1997). 

1.3.2.1 Barnsyn 

Maria Montessori hade en väldigt stark tro på att barn hade en speciell kraft och att de måste 

få utveckla den i frihet (Signert, 2000). 

 

Man kan inte vara fri utan att vara självständig: för att uppnå självständighet måste 

därför aktiva manifestationer av personlig frihet vägledas redan från barndomen 

(Signert, 2000 s, 35). 

 

Montessori menade att det är de vuxnas uppgift att hjälpa barnen att upptäcka de möjligheter 

som barnen har inom sig (Montessori, 1987). Ett av de viktigaste målen som Montessori hade 

var att barnen skulle bli oberoende av vuxna. Den vuxne kunde berätta, orientera och 

klarlägga kunskaperna för barnet men inlärningen av kunskapen skulle ske genom barnets 

egna aktivitet (Signert, 2000). Montessori menade att istället för att lära ut skulle den vuxne 

observera barnen och se vart de befann sig i sin utveckling för att på detta sätt ge barnen vad 

de behöver för att gå vidare (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 

1.3.2.2 Material och miljö 

Montessori ansåg att det var viktigt att anpassa miljön utefter barnens naturliga 

utvecklingsstadier och behov. Omgivningen var det som måste förändras för att barnen skulle 

få vara sig självt. Miljön skulle vara förberedd på ett sådant sätt att den var anpassad för 

barnen (Signert, 2000).  Reimer Eriksson (1995) menar även att miljön skulle vara utformad 

så att den underlättade barnens inlärning att beskriva, förklara och visa var kunskap fanns att 

hämta. Den vuxnes roll var att handleda barnen om hur materialen skulle användas för att 

underlätta barnens inlärning (Reimer Eriksson, 1995). Enligt Montessori skulle lokalen vara 

rymlig, ljus och färgglad och varje sak skulle ha en bestämd plats och det skulle endast finnas 

ett exemplar av varje sak. Detta på grund av att barnen skulle lära sig respektera varandra och 

andras arbete (Montessori, 1987). Allt skulle också vara anpassat till barnens storlek och 

flyttbara mattor skulle möjliggöra arbete på golvet. (Signert, 2000).  Rummet färg, form och 

inredning var viktigt för att stimulera barnens speciella krafter. Rummet skulle vara stort nog 

att tillåta stimulans och rörelser från andra barn men också självständighet, avskildhet och 

möjlighet för den vuxne att observera barnen. Till varje ämnesområde fanns det ett speciellt 

utarbetat material. Materialet skulle vara en nyckel till världen och inspirera barnen att 

fortsätta att göra upptäckter i verkligheten (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 

1.3.3 Rudolf Steiner – Waldorfpedagogiken 

Waldorfskolan arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners människosyn. Rudolf Steiner 
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(1861 – 1925) lade grunden för antroposofin, som är läran om hur människan ska finna sin 

rätta väg, och gav inspiration till många olika samhällsområden. (Waldorfs läroplan, 2007). 

Under sitt liv ägnade sig Steiner åt frågor rörande konsten, vetenskapen och religionen och 

hur de sammankopplades till en helhet.(Gedin & Sjöblom, 1995).  

1.3.3.1 Barnsyn 

Inom Waldorfpedagogiken finns det en egen läroplan som följs och den gäller för barn 1år till 

19år. I den läroplanen menar de att:  

 

Pedagogik är en konst och kan bara utövas som sådan. När konsten inte står under 

inflytande av friska och livgivande impulser stagnerar den. Waldorfpedagogikens 

kursplaner står därför under ständig bearbetning och kan till art och omfattning 

skilja något mellan olika förskolor och skolor. (Waldorfs läroplan, 2007 s11).  

 

Det som kännetecknar Waldorfpedagogiken är att människan ska gå i förskola och skola alla 

sina utbildningsår. Man ska inte bara fokusera på barnets lärande utan också på att barnet ska 

vilja gå i förskolan/skolan där även deras känslor, välmående och själen anses som viktiga 

perspektiv (Waldorfs läroplan, 2007). Enligt Waldorfpedagogiken är det viktigt att låta barnet 

växa i sin egen takt. De tror att när barnet uttrycker sig självt så är det en motivation till att 

vilja utföra de små uppgifter de får och ta emot instruktioner. Enligt Steiner så kommer barnet 

till världen med alla de nödvändiga resurser från början (Gedin & Sjöblom, 1995). 

Pedagogens ska finnas på förskolan som en ställföreträdare när föräldrarna måste arbeta. 

Pedagogen finns inte till för att lära barnen en massa saker utan enligt Waldorfpedagogiken lär 

sig barnet sig självt det de behöver (Gedin & Sjöblom, 1995). 

1.3.3.2 Material och miljö 

Inom Waldorfpedagogiken är det viktigt att allt material ska vara riktigt då man anser att 

barnen blir lurade av att ha en apelsin, bil och elefant i plast, då dessa tre tingen kan väga lika 

mycket och att barnen då får en skev uppfattning av verkligheten.  Likaså, när man har många 

sagostunder där man inte visar några bilder, när man vill att barnen själva ska kunna få tänka 

sig hur draken eller hunden ser ut. (Ritter, 1997).  Waldorfpedagogisken använder sig inte av 

material som är gjort av plast eller syntetmaterial. Det finns istället ett utbud av naturmaterial, 

så som stenar, träbitar, snäckor, vax m.m. Tanken bakom materialet är att det ska ge barnen 

möjligheter att variera leken. (Gedin & Sjöblom, 1995). Allt material som går att förvandla 

och som stimulerar till skapande fantasi är brukbart (Ritter, 1997). När barnen ser på tv eller 

film så luras de av detta då det inte visar hur det är i verkligheten vad som gäller storlek, djup 

m.m. (Ritter, 1997). Man ser det även som viktigt att det inte ska vara några könsstereotypa 

lekmaterial. 

 

Lekmaterialet i Waldorfförskolan är så utformat att det främjar barnens sociala 

rollekar. Det finns inga specifika pojk- eller flickleksaker som ger könsstereotypa 

signaler till barnen. I förskolan råder en kultur som bidrager till en förståelse för att 

varje människa är unik och att vi alla tillsammans skapar vårt sociala samhälle. 

Förskollärarna skall med sin pedagogiska kompetens hjälpa och stärka de barn som 

har svårigheter, är osäkra eller känner sig utsatta. Varje barn skall bli sedd och 

bemötas med respekt. (Waldorfs läroplan, 2007 s, 12). 
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1.3.4 Loris Malaguzzi – Reggio Emilia filosofi 

1945 bestämde sig en grupp föräldrar att starta en förskola utanför staden Reggio Emilia. 

Förskolan fick namnet XXV Aprile. Föräldrarna ville skapa en ny pedagogik för barnen och 

läraren Loris Malaguzzi (1921 – 1994) uppmärksammade deras engagemang. Han blev 

inspirerad av dem och tillsammans bearbetades Reggio Emilia filosofin fram (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001).  I Reggio Emilia arbetar pedagogerna inte efter någon metod, det finns inga 

specifika modeller att följa och tillämpa. I Reggio Emilia är det barnet som är subjektet och 

inte metoden (Jonstoij & Tolgraven 2001). 

1.3.4.1 Barnsyn 

De grundläggande värden i Reggio Emilia bygger på att varje barn är unikt, kompetent, rikt 

och intelligent som ständig medskapare av kunskap och en utforskare som aktivt försöker 

skapa mening i världen. Det lilla barnet ska enligt Reggio Emilia erkännas som en del av och i 

samhället (Colliander et. al. 2010). Dikten "Ett barn har hundra språk" skrevs av Loris 

Malaguzzi och uttrycker grundläggande tankar i den pedagogiska filosofin:  

 

Ett barn har hundra språk men berövas av nittionio. Skolan och kulturen skiljer 

huvudet från kroppen. De tvingar oss att tänka utan kropp och handla utan huvud. 

Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre 

och det yttre görs till varandras motsatser. Loris Malaguzzi (Dahlberg & Åsén, 

2005, 189). 

 

Filosofin anser att de hundra språken är en metafor för flera uttryckssätt som ett barn har 

tillgång till för att förstå och tolka sig själv och även världen. Pedagoger ska ge barnen 

möjlighet at utvecklas i sin personlighet och på så vis skapa tilltro till sin egen förmåga.  

1.3.4.2 Material och miljö 

Miljön på en Reggio Emilia förskola påpekar att det är en plats barnen kan undersöka, skapa, 

prova, tänka och lära sig på många olika sätt. Samspel och kommunikation är nyckelbegrepp 

med miljön. Miljön ska vara tilltalande för alla sinnen och locka till upptäckande, 

undersökande och experimenterande hos barnen. Miljön och materialen ska vara anpassat till 

barnens ålder (Jonstoij & Tolgraven 2001). Ett karakteristiskt drag för Reggio Emilia 

förskolor är det torg, som kan liknas vid en stor lekhall, där barnen kan umgås, leka och prata 

varandra. Vanligtvis finns det också en eller flera ateljéer på varje Reggio förskola. Då arbetar 

en ateljerista (bildpedagog) tillsammans med de andra pedagogerna på förskolan. I ateljéen 

finns det en mängd olika material som står till förfogande för barnen att använda. Exempel på 

dessa material är aluminium, smörpapper, plast (Jonstoij & Tolgraven 2001). 

 

Enligt Reggio Emilia filosofins sätt att se på miljön innebär det att den fysiska miljön är den 

tredje pedagogen. Pedagogerna, barnen och den tredje pedagogen (innemiljön) kommunicerar 

med varandra. Grundtanken kring miljön, är att en förskolemiljö ska kunna erbjuda något 

annat än hemmiljön. I hemmet kanske inte barnet har tillgång till olika sorters material, det är 

kanske inte tillåtet att använda eller att leka med. Därmed blir förskolemiljön en spännande 

upplevelse som även kommunicerar med både barnen och pedagogerna (Lenz Taguchi, 2009).  

Pedagogens roll är att lyssna på barnen när det gäller miljöns utformning. Det är pedagogens 

ansvar att observera hur barnen använder miljön. Detta innefattar exempelvis vilka material 

barnen använder men även vilka material de inte använder. (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fskapa-mening.blogspot.com%2Fp%2Fateljerista.html&ei=eDXhUsjFE8On4ASf8oGwAw&usg=AFQjCNFrq6XtAl7jBaBzP0p2z3qh-jg5nA&bvm=bv.59568121,d.bGE


 
 

6 

 

1.3.5 Den Svenska förskolan 

Här kommer vi kortfattat att ta upp om hur den svenska förskolan är. En mer ingående 

behandling och beskrivning kommer att ges under rubriken tidigare forskning. På de svenska 

förskolorna runt om i landet har skolinspektionen gjort en granskning. Skolinspektionen har 

lärt att förskolorna har olika utformningar beroende av vilken inspiration de har. Flera 

förskolor berättar att de är inspirerade av en viss pedagogik/filosofi som genomsyrar arbetet. 

En del förskolor menar att de är inspirerad av exempelvis, Reggio Emilia, Montessori eller 

Waldorf. Andra förskolor arbetar med förskolepedagogik utan någon särskild profil 

(Skolinspektionen, 2012). 

1.3.5.1 Barnsyn:  

I förskolans historia har olika synsätt och motiv etablerats som nu idag kan förklara dagens 

praktik. I typiska situationer i förskolan, så som matsituationer, kan man se grundläggande 

värderingar och synsätt som kännetecknar den svenska förskolan (Kärrby, 2000). Dessa 

kommer tas upp i den mer ingående behandlingen längre fram.  

1.3.5.2 Material och miljö 

Förskolan ska ha en fysisk och pedagogisk miljö med material som främjar barnens 

utveckling och lärande. Förskolor utan en specifik inriktning använder sig av både 

inomhusmiljö och utomhusmiljö för att få en pedagogisk medvetenhet. Rummen på 

förskolorna är oftast indelade och har en specifik målsättning om vad som ska göras där. Dock 

finns det de förskolor som har anpassat det så att det finns lekhörnor med olika typer av 

lekmaterial tillgängligt. Miljön i form av materialet skiljer sig från förskola till förskola. 

Ibland ligger materialet fint i lådor medan på andra förskolor ligger det instängda i skåp 

(Skolinspektionen, 2012). 

1.4 Sammanfattning 
De samtliga fyra ovanstående pedagogikerna och filosofierna menar alla att barn har en egen 

inre drift och att de aktivt ska söka kunskap och lärande. De anser att barn är rika och 

kompetenta och att barnen aktivt försöker skapa mening med omvärlden. Några av dessa fyra 

tar även upp pedagogens arbete med barnen. Pedagogen ska var tillhands och hjälpa barnen 

att söka kunskap och lärande men det är barnen som ska göra det största arbetet. Pedagogen 

ska antingen vara ställföreträdare för föräldrarna eller så ska de hjälpa barnen att upptäcka 

sina möjligheter för att sen bli oberoende av den vuxne eller så ska pedagogen lyssna in och 

tolka barnen för att sedan se till att barnen erkänns som en del i samhället.   

 

De fyra ovanstående pedagogikerna och filosofierna har väldigt lika barnsyn men det skiljer 

dock lite mer när man undersöker deras syn på miljön och materialen. Montessori och Reggio 

Emilia talar mycket om miljön och omgivningen som barnen vistas i. De anser bägge att 

miljön ska vara anpassad till barnens ålder och att den ska vara ljus och rymlig för att locka 

barnen till upptäckande och stimulans. Material tas inte upp så mycket hos dessa förutom att 

Montessori anser att det endast ska finnas ett exemplar av varje för att lära barnen respekt för 

andra och Reggio Emilia talar om användandet av naturmaterial. En annan pedagogik som 

talar om naturmaterial är Waldorf. Den menar att allt material ska vara riktigt då leksaker i 
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syntetmaterial ger barnen en skev uppfattning. Även Fröbels lekgåvor kunde vara av 

naturmaterial men han kunde även se sina lekgåvor i vardagslivets material så som bord, 

penna m.m. 

 

Den svenska förskolan är en blandning av dessa fyra pedagogiker och filosofier och de 

svenska styrdokumenten. Förskolorna kan vara inspirerande av dessa fyra eller så är de utan 

inriktning. Men alla har en läroplan att utgå efter och den traditionella svenska förskolan går 

utefter förskolans läroplan (Lpfö 98 – rev 10). Man arbetar utefter värderingar och synsätt och 

miljön ska främja barnens utveckling och lärande. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi ta upp vad författare har skrivit om miljön i koppling till pedagoger, 

barns identitet och relationer på förskolan. Med denna text vill vi belysa läsaren hur viktig 

miljön är för barnens lärande och utveckling.  

2.1 Material och miljön i den svenska förskolan 
Den svenska förskolepedagogik är styrd av de grundvärderingar som utgår från 

demokratibegrepp. Vad man främst menar är att den svenska förskolan utmärker sig genom att 

leva upp till sina socialpolitiska ambitioner och dess grundläggande demokratiska värden. 

Förskolan är en del av ett samhälleligt system som speglar dess grundläggande värderingar. 

Dessa värderingar ligger till grund för de mål som vägleder arvet i verksamheten och i vilken 

grad de ska uppfyllas. Oftast är dessa mål och värderingar underförstådda och outtalade men 

de styr ändå det pedagogiska arbetet. (Kärrby, 2000). 

 

I förskolans historia har olika synsätt och motiv etablerats som nu idag kan förklara dagens 

praktik. I typiska situationer i förskolan, så som matsituationer, kan man se grundläggande 

värderingar och synsätt som kännetecknar den svenska förskolan (Kärrby, 2000). Dessa är: 

 

Identitet och gemenskap  

Respekt för barnet som individ - ömsesidighet i relationer  

Fostran till inlevelse och empati  

Individuella intressen och kollektiva mål  

Etik, rättvisa, konfliktlösning (Kärrby, 2000, s 25) 

 

Kärrby (2000) vill även lyfta fram den nya synen på barnet i förskolan som har vuxit fram i 

forskning och utvecklingsarbete. Det är detta som i dagens förskola kallar för det kompetenta 

barnet. Det är denna syn på barns lärande i förskola som ska vara aktuell (Kärrby, 2000). Den 

nya barnsynen har lett till att förskolan fått skapa nya tillfällen till lärande istället för att 

invänta att barnet ska mogna. Utgångspunkten för denna pedagogik är barnets egna 

erfarenheter. Pedagogerna i förskolan ska skapa en inlärningsmiljö som ger barnen utrymme 

att använda sina egna intressen och behov för att uttrycka sig på ett personligt och individuellt 

sätt. Pedagogen visar respekt för barnens uttryck och låter dem pröva sig fram (Kärrby, 2000). 

 

Nordin-Hultman (2004) menar att det grundläggande mönstret i den svenska förskolan består 

av tre rum. Det första rummet är lek/matrummet det har oftast en direkt ingång från hallen och 

är största rummet. Där äter man och vid matbordet målar, klistrar, pysslar och spelar spel. Det 

andra rummet är lek/bygg/vilorum. I dessa rum leker barnen blandade lekar och vikten läggs 

vid bygg- och konstruktionslek, men man har även samling och vila. Det tredje rummet är 

dockvrån. Det kan agera i ett eget rum eller vara en del av ett större rum och vara avgränsat 

med en skärm. Dessa tre rum är det som utgör basen i avdelningarnas erbjudanden. Det finns 

oftast gemensamma rum som är till för hela förskolan. Dessa rum kallas atelje/målarum, 

verkstad/ snickarum, våtrum, rörelse eller hopprum (Nordin-Hultman, 2004).  
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För att uppfylla det pedagogiska uppdraget måste förskolan ha en fysisk och pedagogisk miljö 

med material som främjar barnens utveckling och lärande. Att arbeta med förskolans miljö är 

en viktig del i arbetet med barnens delaktighet, dels utifrån barns inflytande i miljön, dels 

utifrån tillgänglighet. (Skolinspektionen, 2012). Förskolor utan en specifik inriktning 

använder sig av både inomhusmiljö och utomhusmiljö för att få en pedagogisk medvetenhet. 

Rummen på förskolorna är oftast indelade och har en specifik målsättning om vad som ska 

göras där. Dock finns det de förskolor som har anpassat det med lekhörnor och olika typer av 

lekmaterial. (Skolinspektionen, 2012). 

 

När det gäller materialet är det väldigt olika på förskolorna hur det är placerat och om det är 

tillgängligt över huvud taget. I vissa fall ligger materialet i olika lådor slängda huller om 

buller och i andra fall är flera av materialen inlåsta i ett skåp som endast pedagogerna kan 

öppna. Varför det är inlåst förklaras att det är kladdigt eller farligt eller att materialet ska hålla 

längre och inte förstöras. Dock menar skolinspektionen (2012) att med detta arbetssätt riskerar 

barnen att gå miste om sin möjlighet att utveckla tilliten till sin egen förmåga men även 

självständighet, som är viktig för barns lärande. Medan andra förskolor har framme nästan allt 

material på barnvänliga hyllor och estetiskt tilltalande där barnen själva får lära sig att ställa 

tillbaka på rätt plats för att ta hand om det som de har arbetat eller lekt med. 

(Skolinspektionen, 2012). 

2.2 Förskolans läroplan och Styrdokument: Förskolans miljö 
Styrdokumentet som vi kommer att använda är läroplanen för förskolan, 

Utbildningsdepartementet 2010. Det belyses att förskolan ska: 

 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, 

innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det 

lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Utbildningsdepartementet 2010, 

s 9) 

 

Förskolan skall erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. I förskolan skalla barnen möta vuxna som ser barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspel med både enskilda barnet och barngruppen 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s 6)  

 

Ovanstående citaten beskriver även hur viktigt inomhusmiljön är för barns utveckling och 

lärande. Inomhusmiljön ska locka barnen till att vilja upptäcka, utforska och att lära. 

Utformningen av miljön på förskolan ska se ut utifrån den statliga regeringen. Det första 

citatet visar på hur förskolan ska utforma miljön så att den främjar barnet i dess utveckling, så 

att barnen blir utmanade att testa nya erfarenheter, kunskaper och utforskande av förskolan 

miljö. Det andra citatet säger att pedagoger ska engagera sig i barnets möjligheter och att 

pedagogerna skapar dessa möjligheter.      
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2.3 Pedagogerna och miljön 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att hur vi förskollärare ordnar i miljön berättar om vad 

vi har för uppfattning om barnen och dess lärande och även om vilken roll förskolan har. 

Författarna menar att traditionell förskolemiljö är många gånger snarlik miljön i hemmet, 

vilket kan leda till att barnen inte möter nya utmaningar i förskolan och miljön bör inredas så 

att den uppmuntrar till kommunikation och samspel. Björklid (2005) skriver att samspelet 

betraktas som ett dynamiskt utbyte mellan människa och miljö, där människor påverkar och 

påverkas av sin miljö. Människan utformar och anpassar miljön efter egna behov men hon 

påverkas även av den. Olika individer upplever miljön på olika sätt, därför blir det också 

viktigt hur den utformas och vad den innehåller. 

 

Björklid (2005) menar att i en oftast stressig miljö med brist på resurser, tider som måste 

passas samt stora barngrupper, spelar miljön roll för att få en fungerande verksamhet. 

Innemiljön behöver inte vara ett ”problem”, men miljön kan begränsa verksamheten och 

barnen genom hur den är planerad. Är miljön lockande, lekfull och lustfylld? Hur pass 

tillgängligt är materialet för barnen? Är möblerna/materialet placerat utifrån barns nivå eller 

är det pedagogerna som bara har bestämt det?  

 

Kanske beror det på att den fysiska miljön är så självklar att vi inte funderat på vårt 

förhållande till den. Men med förnyat material och ökat intresse börjar den fysiska 

miljöns betydelse uppmärksammas som en betydelsefull faktor för bl.a. utvecklings- 

och lärandeprocesser. (Björklid, 2005, s 23).  

 

Pedagogernas roll och deras tankar om innemiljön kan påverka och begränsa verksamheten. 

Författaren skriver även om betydelsen av vilka idéer och pedagogiska tankar förskolan utgår 

från och hur dessa avspeglas i miljön (Björklid, 2005).   

2.4 Miljön och materialen på förskolan i relation till barns 

identitet 
Nordin-Hultman (2004) har gjort en studie om vilka villkor som finns för barns 

identitetsskapande i förskolans miljöer. Miljön innefattar föreställningar om hur människan 

skall bete sig i förhållande till materialet och rummet. Nordin-Hultman (2004) har i sin 

avhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande lärt om att flertalet pedagoger 

lägger problem som finns på barnet istället för att titta på miljön som omger barnet och hur 

den påverkar. Ett rum säger mycket om hur vi vill att barnen ska vara och vad vi förväntar oss 

av dem. Hon har jämfört miljön och material som finns i svenska förskolor kontra engelska 

förskolor och hon menar att i de svenska förskolorna är det mindre material för att göra 

utforskande och experiment. Hon upptäckte i sin studie att de svenska förskolorna har mer 

material för grovmotorisk träning.  Ett exempel ur hennes studie är från ”vatten lek eller sand 

utforskande” där hon menar att i svenska förskolorna ”är hela kroppen” i fokus då det ska 

experimenteras och barnen ska prova på saker, medan i engelska förskolor är det 

mer ”händerna som är den bärande iden”, att prova materialet med händerna.  
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Hon kom även fram till att material som är lätt att ta bort och inte smutsar ner för mycket är 

sådant som barnen får och kan ta fram själva. Men när det kommer till material som anses 

som smutsigt och kan lätt uppfattas som att det stökar ner, har förskolan mer kontroll över. 

Det är ofta material som betecknas som experimenterande och laborerande eller skapande 

verksamhet som pedagogerna har mer kontroll över och som inte är lika synligt och 

lättillgängligt för barnen. I jämförelse med de engelska förskolorna hade de svenska 

förskolorna ett ”svalt” utbud av material, vilket var placerat i periferin eller i rum som barnen 

inte hade tillgång till. En del av de svenska förskolornas material lockade också till aktivitet, 

men kunde inte betecknas som lika signalstarkt som det engelska materialet Ett sådant 

material kräver ofta att förskollärare är närvarande och introducerar materialet för barnen. 

Vidare anser författaren att materialet påverkar förskollärarnas föreställningar om vad 

förskolan anser att barnen klarar av (Nordin-Hultman(2004). 

 

Även Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver om att miljön är av stor vikt i barns 

lärande. Den pedagogiska miljön innefattar både miljöns utformning, material och även 

samspelt mellan vuxna och barn. Författarna menar att inomhusmiljön på förskolan bör där av 

vara utformad så att den främjar barnets utveckling genom ett lustfullt lärande, kreativitet och 

i barns lek och skaparlust. De menar även att barnen ska vara delaktiga i utformingen av 

miljön (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999).  

2.5 Rummen i relation till barnen 
Eriksson Bergström (2013) har i sin studie Barn, rum och pedagoger, undersökt relationen 

mellan förskolans fysiska miljö, barn och pedagoger. Hon menar att förskolan utgörs av egna 

synsätt, traditioner och fysiska strukturer som både barn och pedagoger medverkar i. Hon 

menar även att barn från tidig ålder deltar i verksamheten, och att barnen förväntas att i tidigt 

skede leva sig in i förskolan normer. Författaren har kommit fram till att rummens fysiska 

ramar och även sättet som materialet finns på påverkar barnens handlingar för vilka aktiviteter 

som de utgör. Oftast var rummet placerat så att pedagogerna lätt skulle kunna överblicka  

barngruppen. Rummet var även indelat i mindre rum med lekvrår som hade olika 

materialteman som i sin tur ledde till att barnen blev mer koncentrerade i det pågående ”rum” 

som de var i. Hon menar genom pedagogernas utsagor att förskolan försöker att skapa miljöer 

som är kreativa och meningsfulla för barnen. Pedagogerna uppfattade att barnen gjorde mer 

upptäckande och utforskande i den fysiska miljön när barnen kunde göra något kreativt och 

skapande av materialet som fanns tillgängligt. Hon menar även att om förskolan skapar öppna 

miljöer och inte försöker att styra barnens aktivitet stimuleras barnen att prata mer och även 

förhandla med varandra. Hon har även kommit fram till att om förskolan planerar och skapar 

miljöer som har ett tydligt syfte som dockvrån har pedagogerna det kollektiva i åtanke. Men 

hennes studie visar att de flesta kollektiva lekarna uppkommer i rummen som inte har ett 

fastställt tema utan materialet ska vara mer oplanerat som uppmuntrar till dialog hos barnen. 

Vad miljöerna ska erbjuda ska inte heller vara allt för självklart.  

 

Även Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) benämner om rummens betydelse för barnen. 

De belyser att rummen i förskolan ska utformas av pedagoger och att barnen ska vara 

medverkande. Detta för att stimulera barnen till olika aktiviteter som leder till både lärande 
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som olika temaarbeten. Författarna belyser även att barnen ska kunna använda de olika 

rummen till att kunna möblera om för olika aktiviteter med mera (Pramling Samuelsson och 

Sheridan, 1999). Nordin-Hultman (2004) menar att den pedagogiska verksamheten alltid är på 

något sätt reglerade i tid och rum, vilket innebär att det finns ett tydligt mönster för de 

planerade vardagliga aktiviteterna som finns på förskolan. Hon menar också att det finns vissa 

mönster för vilka aktiviteter som rummen är ämnade åt. Ordningen i rummen bestämmer var 

barnen ska vara och inte vara vid vissa tidpunkter och vilka aktiviteter som barnen har tillgång 

till respektive inte tillgång till.       

 

Strandberg (2006) menar att det går att upptäcka flera olika aspekter i rummet så som: 

 Interaktioner: Vilka samspel som är möjliga och vilka förutsättningar har barnen att 

kunna samspela med varandra? 

 Aktiviteter: Vilka aktiviteter kan jag göra i just detta rum och även vilken typ av 

aktivitet är möjliga och även omöjliga att göra i rummet? 

 Artefakter: Vad har barnen för tillgång till olika verktyg att använda sig av? I studien 

menas artefakter som det material som finns tillgängligt på förskolan. 

 Utvecklingshopp: Vad har barnen för tillgång och möjligheter att utvecklas i rummet? 

 Kreativitet: Är rummet färdigt eller om det finns utrymme för barnens uppfinningar i 

rummet, om barnen kan ändra rummet i någon av aspekterna? 

 

Strandberg (2006) skriver att om vi tänker utifrån dessa aspekter, är det förhållandevis enkelt 

att arbeta med förändringar i rummen. Författaren menar även att det är bättre om 

pedagogerna ägnar sig åt att tillsammans med barnen arbetar med att reflektera, ompröva och 

tillsammans upptäcker vad barnet kan göra i förskolans olika rum utifrån ett socio-kulturella 

kontext. Strandberg (2006) menar även att om barnen inte får vara delaktiga i 

miljöförändringarna som sker på förskolan så leder det inte till någon utveckling, utan snarare 

att miljöerna känns främmande för barnen och att miljöerna då ändras utan att barnet vet 

varför det har ändrats. Om barnen får vara delaktigt i att utforma de olika miljöerna kommer 

även barnen att komma med idéer och förslag på hur det kan ändras och förnyas och på så 

viss leda till utveckling hos barnet (Strandberg, 2006).   

2.6 Sammanfattning:  
I tidigare forskning har det kommit fram att arbetet med miljön på förskolan är en viktig del i 

verksamheten. Inte bara i pedagogernas arbete utan även i arbetet med barnens delaktighet. 

Det är bättre om pedagogerna är tillsammans med barnen när de reflekterar och diskuterar om 

vad man ska göra i rummen för på så sätt göra barnen delaktiga i utformningen av miljön. 

Detta kan göra att miljön inte känns främmande för barnen när den en dag helt plötsligt har 

ändrats.  

 

Det har även framkommit av kapitlet att den svenska förskolan har ett grundläggande mönster 

i utformningen av miljön. Förskolorna i Sverige, som inte har en speciell inriktning, har oftast 

likadana utormningar av rummen och liknande variation av material. Rummen är oftast 

indelade och har en specifik målsättning om vad som ska göras där i. Placeringen av 

materialet på de svenska förskolorna är väldigt olika och medan några förskolor har det 
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organiserat så har andra förskolor materialet bara slängt i lådor. Material som är svårt att ta 

bort eller smutsar ner mycket är oftast inlåst i ett skåp eller placerat högt upp på en hylla så att 

barnen inte får tag i det. Detta visar att pedagogerna inte har tillit till att barnen kan klara av 

detta material på egen hand och därför går miste om chansen att utveckla barnen självtillit till 

att klara sig själva.  

 

Medan en författare i kapitlet påpekar att förskolemiljön är snarlik miljön i hemmet och att 

den då inte ger barnen nya utmaningar i förskolan påpekar andra författare att förskolemiljön 

ska främja barns utveckling och lärande. Det är dock en väldigt stor skillnad på är och ska. 

Miljön på förskolan är av stor vikt för barns lärande och bör därför vara utformad så att den 

främjar barnens utveckling genom lustfyllt lärande. Man försöker på förskolor att skapa 

miljöer som kreativa och meningsfulla så att den blir mer utforskande och upptäckande för 

barnen. 

 

 

 



 

14 
 

3. Teoretiska perspektiv 
Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. I arbetet tittar vi på hur pedagogerna ser på 

förskolans miljö och hur den samspelar med barnen. Den påvisar hur pedagogerna är de som 

organiserar miljön runt barnen och att barnen tar hjälp av sin omgivning för att lära och 

utvecklas (Strandberg, 2006). Vi vill ta reda på om pedagogerna på förskolorna tar barnen till 

hjälp när de organiserar eller ändrar i miljön och det sociokulturella perspektivet tar upp 

vikten av att pedagogerna tillsammans med barnen organiserar omgivningen och miljön. Att 

pedagogerna ska lyssna och hämta idéer från barnen menar vi är avgörande för att barnen ses 

som en viktig del när det ska ordna och ändras i miljön och material. Vi anser att detta är 

viktiga aspekter för att genom att göra barnen delaktiga kan det även öppna upp för samspel 

och kommunikation mellan barnen och pedagoger vilket det sociokulturella perspektivet 

menar.  

3.1  Sociokulturella perspektivet 
Enligt Strandberg (2006) är det sociokulturella perspektivet härstammat från Lev Vygotskijs 

kultur-historiska psykologin. Författaren menar att i det sociokulturella perspektivet, sker 

lärande och utveckling i sociala sammanhang alltså barns lärande sker i samspel med andra i 

deras omgivning (Strandberg, 2006). Säljö (2000) menar att det sociala samspelet är 

nödvändigt för att lärande ska äga rum. Han menar att i ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikation och språkanvändning centrala begrepp och utgör länken mellan barnet och 

dess omgivning. Författaren framhåller vidare att man lär sig uppmärksamma, beskriva och 

agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar (Säljö, 2000). 

3.1.1 Artefakternas/materialets betydelse 

Säljö (2000) menar att kulturen består av en mängd olika värderingar, kunskaper men också 

idéer och dessa skapas i relation med andra, alltså genom att vi interagerar med andra 

människor. Författaren menar att det är i kulturen som det finns artefakter. Enligt 

sociokulturell teori används begreppet artefakter för alla de fysiska redskap som ingår i vår 

vardag. Med det räknas även materialet på förskolan. Det är genom kulturen som vi utvecklar 

olika artefakter och författaren nämner att miljön har betydande roll, då den med hjälp av 

omvälden finner både intellektuella som fysiska artefakter. Lärandet som blir skapas genom 

varje kultur och det kan uppfattas på olika sätt beroende på vilken kultur du befinner dig i och 

hur du sen kommer att uppfatta lärandet (Säljö, 2000). I denna studie tar vi upp 

artefakternas/materialets betydelse för miljön. Hur de påverkar barnens lek och hur 

pedagogerna ser på materialet. Materialet på förskolan är det barnen använder mest under de 

timmar de är där. Beroende på materialets tillgänglighet och variation så har miljön olika 

erbjudanden och utmaningar. Precis som Säljö (2000) skriver så är det pedagogernas 

värderingar och kunskaper som gör en relation mellan artefakter och miljö. 

3.1.2 Miljöns betydelse 

Enligt Vygotskij krävs en aktiv miljö, ett aktivt barn och en aktiv lärare. Genom den sociala 

miljön utvecklas barnets handlingar. Läraren har en viktig roll i att organisera miljön för 
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miljön påverkar barnet då den är aktiv och dynamisk. Vygotskij ser relationen mellan 

individen och den sociala miljön som en kamp mellan två dynamiska krafter (Lindqvist 

1999).  

 

Strandberg (2006) och Bråten (1996) menar att Vygotskij ansåg att miljön runt barnen var 

avgörande för deras lärande och utveckling. Han menade då alltså att genom goda kontakter 

med äldre och med stimulerande aktiv språklig miljö, så utvecklade barnet den sociala 

intelligensen som han kallade för den kognitiva utvecklingszonen eller för den proximala 

utvecklingszonen. Enligt Strandberg (2006) och Bråten (1996) menar Vygotskij att man som 

pedagog inte bara ska organisera en miljö fyllt med leksaker, utan miljön skall återspegla 

barnens fantasi och kreativitet. Vygotskij pratar om att barn istället får sätta sin prägel, 

tillsammans med pedagogen, på rummet, att deras önskemål och tankar finns i rummen så att 

det blir meningsfullt för dem (Strandberg, 2006 & Bråten, 1996) 

 

Säljö (2000) menar att barnets mest väsentliga kunskaper och färdigheter får barnet från 

familjen och hemmet. Han nämner två stycken socialisationer och dessa är den primära och 

sekundära aspekten. Den första är den primära socialisationen: Det är inom denna aspekt som 

de mest grundläggande färdigheterna och kunskaperna finns och gestaltas till barnet. 

Författaren menar även att barnet lär sig i en trygg miljö, den relaterar till de personer som är 

känslomässigt knutna till barnet. Den andra aspekten är den sekundära: Det är denna som sker 

när barnet är i förskolan eller andra miljöer där barnet kan vistas i. Detta sker främst med 

andra barn och vuxna, och dessa personer har rollen som att de inte är känslomässigt och 

kunskapsband knuta till barnet. Säljö (2000) menar att förskolans mål är lärande och 

undervisning där även miljön och rutiner är uppbyggda kring detta (Säljö, 2000). 

 

I denna studie observerar vi miljön och hur den är central i barnets utveckling. Genom 

intervjuer får vi en bild av hur pedagoger organiserar miljön för barnen och vad de anser är 

viktigt i miljöns utformning. Vi vill se om barnen får vara med att organisera miljön så att de 

får återspegla sin fantasi och kreativitet eller om pedagogerna väljer att göra utformningen av 

miljön själva. Vi vill även se vad pedagoger anser om miljöns utformning gentemot barnens 

lärande. Om miljön hjälper barnen eller hämmar dem i sitt lärande.  

3.1.3  Kommunikation och mediering 

Säljö (2000) menar att det centrala i det sociokulturella perspektivet är att kommunicera om 

vad det är som händer i leken och även i samspel, att barnen så blir delaktiga i hur människor 

i deras omgivning förklarar och uppfattar händelser. Han menar att det innebär att barnet 

tänker med och genom det intellektuella Genom detta kommer studien in då den påtalar om 

vilka möjligheter det ger till att låta barnen få lära sig verktyg så som språkligt uttryck, vilket 

de stött på och tagit till sig i samspel med andra med hjälp av den miljö som finns i sin 

omgivning. (Säljö, 2000). Säljö (2000) menar att inom ett sociokulturellt perspektiv när det 

gäller lärande och utveckling gällande kommunikativa processer är dessa helt centrala. Det är 

genom kommunikationen som individen delaktigt i kunskaper och färdigheter. Säljö (2000) 

menar att det sociala samspelet och omvärlden är nödvändiga för att lärande ska äga rum. Han 

menar att i ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning två centrala 
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begrepp och utgör länken mellan barnet och dess omgivning. Säljö (2000) framhåller vidare 

att vi lär oss genom att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som 

omgivningen tillåter och uppmuntrar. Han anser att människan är formad och även präglad av 

sin omgivning, samhälle och erfarenheter som vi gör är sociokulturella och kan inte enbart 

förklaras som biologiska med t.ex. instinkt eller genetik. Enligt Säljö (2000) menar Vygotskij 

att en människans utveckling sker i två plan, biologisk och sociokulturell mognad. Biologisk 

mognad innebär kontroll i kroppens funktioner. De kommunikativa betingelserna finns 

genetiskt i människan och barnet samspelar med andra direkt. Barnets villkor, krav och 

påverkan går över till sociokulturella förhållanden. (Säljö, 2000). 

 

Säljö (2005) menar att inom ett sociokulturellt perspektiv är det mediering av kunskaper som 

är i fokus och att dem är som grund i ett sociokulturellt perspektiv. Mediering är ett centralt 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Begreppet förklarar samverkan mellan 

människor och de artefakter/material som människor använder för att förstå och agera i 

omvärlden. Det är genom den sociokulturella tingen som vi människor skapar och den 

innefattar olika hjälpmedel som kommer till användning  i olika dagliga verksamheter. Det 

finns olika redskap beroende på vad det är för något som vi har tänkt utföra. Det blir då två 

helt skilda saker menar Säljö (2005) och enligt honom menar Vygotskij att det är både det 

fysiska och psykologiska redskap. Det fysiska redskapen är det som vi kallar för artefakter det 

innebär att dessa är tillverkade av människan. Dessa kan då vara redskap som papper och 

penna, datorer och så vidare. Dessa redskap är tänkt att vi ska använda när vi utför olika saker 

och behöver använda dessa som hjälp för att kunna göra det som vi har tänkt. Det som hör till 

psykologiska redskap är det som vi har att kommunicera med, det är enligt Vygotskij måste 

människan inneha dessa redskap för att kunna kommunicera med andra (Säljö, 2005). Vi vill i 

studien undersöka vad pedagogerna anser miljön kommunicerar till barnen.  

3.1.4 Lärarens roll 

Det är förskolans läroplan som ligger till grund för hur läraren ska arbeta, anser Vygotskij. Det 

finns därför i förskolans läroplan riktlinjer för hur läraren ska organisera sin roll och arbete. 

Enligt Lindqvist (1999) så menar Vygotskij att läraren uppträder i två roller på förskolan, dels 

som ledare och organisatör av verksamheten och dels den som är en del av verksamheten. 

Läraren bör vara en del av skolmiljön och inte bara kunna organisera den (Lindqvist 1999). 

Precis så som vi har tagit upp i rubriken miljöns betydelse menar Vygotskij att läroprocessen 

är ett samspel mellan tre element: ett aktivt barn, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Med detta 

menar Vygotskij att lärarens roll ska gå till att forma, skära till, klippa itu miljöelementen och 

sätta dem i olika mönster som hjälper till att lösa ett problem. (Lindqvist 1999). Enligt 

Strandberg (2006) så menade Vygotskij att pedagogerna skulle utforma miljön med 

utmaningar och se till att det fanns plats för barnen att tänka kreativt och framförallt att det 

skulle leda till samspel leken (Strandberg, 2006).   

 

I denna studie har pedagogerna en viktig roll då det är dem vi utgår ifrån när vi intervjuar och 

observerar. Vi vill få fram pedagogernas syn och hur de utformar miljön i resultatet. Vi vill 

undersöka hur pedagogerna tänker och vad de anser är deras roll i utformningen av miljön. 
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4. Metod 
Vid genomförande av studien valde vi att använda kvalitativ metod. En annan metod är också 

den kvantitativa metoden. Men då denna metod kännetecknas av siffror och tabeller i 

resultatet passade den inte studiens syfte. Istället valde vi en kvalitativ metod som 

kännetecknas av att forskaren är intresserad av de kvaliteter eller egenskaper som något har. 

En kvalitativ intervju syftar till att identifiera nya fenomen, nya egenskaper, nya företeelser 

och det är viktigt att veta vad som är känt respektive inte känt  (Bjereld et. al. 2009). Även 

Trost (2005) nämner att kvalitativ metod är bra då forskaren är intresserad av att försöka 

förstå människors sätt att reglera och särskilja handlingsmönster. Om frågeställningen gäller 

att förstå eller att hitta mönster så är en kvalitativ studie att föredra.  

4.1 Intervju 
Vi använde oss av kvalitativa intervjuer i studien. En kvalitativ intervju är öppen till sin 

karaktär och man använder inte standardiserade frågeformulär. Trots detta kan intervjuaren i 

förväg ha en uppfattning om vilka faktorer som är viktiga. Dessa finns antecknade i en 

intervjuguide, manual eller handledning till intervjun. Om än denna manual inte behöver 

följas helt och hållet, är det viktigt att man i intervjun täcker de områden som handledningen 

innehåller. (Holme & Solvang, 1997). Vi använde oss av en handledning där vi skrev ner 

frågorna och vad vi ansåg var viktigt att tas upp i frågorna. Vi ville försäkra oss om att alla de 

intervjuade var medvetna om vad ville få ut av intervjuerna, vilket var hur deras miljö såg ut 

och hur de använde den. I intervjuerna kommer det oftast upp andra idéer eller uppfattningar 

som kompenserar eller fördjupar de punkter man har i intervjuhandledningen. Detta är något 

att ha i åtanke när intervjuerna genomförs (Holme & Solvang, 1997). Anledningen till att vi 

valde att använda intervjuer var att få mer information om pedagogernas egna syn på 

förskolans miljö. Vi hade tänkt att använda oss av ljudinspelning i intervjuerna för att inte gå 

miste om viktig information men detta uteblev vilket kommer förklaras senare i kapitlet.  

Patel och Davidson (2003) menar att en svaghet kan vara när ljudinspelare används är att våra 

respondenter känner sig hämnande att kunna ge oss spontana svar när intervjun genomförs. 

Dock belyser de att genom att använda ljudinspelare återges exakta svar. 

4.2 Observation  
Vi använde oss även av observationer på våra intervjuade förskolor för se om det 

överensstämmer med svaren vi fått från intervjuerna. Stukát (2011) säger att observation 

brukar vara lämpligast när man vill få reda på vad de intervjuade faktiskt gör och när man inte 

bara vill utgå från vad de säger att de gör. Författaren menar att man inte kan vara säker på att 

den informationen man får är sann. En fördel med observation är att man får kunskap som är 

hämtad direkt från undersökningsplatsen (Stukat, 2011). Holme och Solvang (1997) skriver 

att det finns två typer av observation, öppen och dold. Den vi har ändvänt oss av är den öppna 

observationen. Med öppen observation menas att deltagarna i studien är medvetna om 

observationen och har accepterat att medverka. I motsats till öppen är dold observation som 

innebär att deltagarna inte är medvetna om att man observerar (Magne Holme & Krohn 

Solvang, 1997). I observationen kommer vi även att fotografera miljöerna, rummen och även 
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diverse material och även se hur förskolorna har organiserat dessa aspekter och om det 

stämmer med svaren som vi har fått från intervjuerna. Vi anser även att det ger studien ökad 

trovärdighet då Stukát (2011) säger att det är en stor fördel om man videofilmar/fotograferar 

sina observationer så man kan gå tillbaka flera gånger till det man är intresserad av. 

Fotografierna kommer vi att lägga som bilaga och länka till i resultatet för att styrka det vi har 

observerat och som pedagogerna har sagt. 

4.3 Urval 
I studien har vi valt att besöka fem olika förskolor och intervjuat nio olika pedagoger. Från 

början hade vi tänkt ha med sex olika förskolor, men en ville inte vara med i studien. På grund 

av för lite tid så valde vi att inte hitta någon ny förskola utan vi valde att intervjua en pedagog 

till på en av de förskolorna som sagt ja. Therese intervjuade 5 pedagoger medan Sandra 

intervjuade 4 pedagoger. Pedagogerna i intervjuerna har olika utbildningar och 

arbetserfarenhet. Vi tog kontakt med de förskolor som vi kände till och frågade om några av 

pedagogerna var villiga att medverka i studien. De som sedan ville blev intervjuade. Vi hade 

inga speciella kriterier för de medverkande dock för de förskolor vi valde. Vi ville ha en så 

bred syn som möjligt och ville därför inte välja förskolor som såg så lika ut. Vi anser att det är 

för oss viktigt att personerna känner oss sedan tidigare och därav att undersökningen inte blir 

förskönad på något vis. De medverkande har arbetat på förskolor allt från 1- 20 år. Några har 

arbetat på olika förskolor och avdelningar allt från småbarn till syskon och åldersintegrerad 

avdelning medan tre utav dem har varit på samma förskola hela tiden. 

 

Tabellen nedanför presenterar de pedagoger som har valt att medverka i studien. Namnen är 

fingerade då de medverkande ska vara anonyma. Vi har även tagit med hur miljön på 

avdelningen såg ut. Nedanför tabellen förklarar vi de olika begreppen. 

 

Åldersintegrerad: Avdelningen har barn med åldrarna 1–5 år 

Syskonavdelning: Avdelningen har barn med åldrarna 3–5 år 

Småbarnsavdelning: Avdelningen har barn med åldrarna 1–3 år 

Traditionell miljö: Rummen på avdelningen är indelade i olika teman. Dockvrå, bilrum, 

byggrum m.m. 

Traditionell med förändring: Rummen på avdelningen ser ut som ovanstående men 

pedagogerna har försökt intregrera rummen i varandra. 

Caroline Åldersintegrerad Lärare för tidiga åldrar Traditionell med förändring 

Malin Syskonavdelning Lärare för tidiga åldrar Traditionell 

Evelina Syskonavdelning Förskollärare Traditionell med förändring 

Danielle Syskonavdelning Lärar för tidiga åldrar Traditionell med förändring 

Ida Småbarnsavdelning Förskollärare Traditionell 

Elin Småbarnsavdelning Barnskötare Traditionell med förändring 

Victoria Småbarnsavdelning Förskollärare Traditionell 

Elisa Småbarnsavdelning Förskollärare Traditionell med förändring 

Carola Småbarnsavdelning Lärare för tidiga åldrar traditionell med förändring 
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4.4 Genomförande av studien 
När vi påbörjade intervjuerna började vi med att berätta om kravet på konfidentialitet och de 

fyra huvudkraven utifrån Vetenskapsrådet (2002) som beskriv nedan. Sedan berättade vi att 

förskolornas riktiga namn inte kommer att nämnas och inte heller respondenternas namn 

kommer att vara synligt. Detta för att säkerhetsställa att ingen får veta vem eller vilka 

förskolor som ingått i studien. Enligt Vetenskapsrådet (2002) får undersökningspersonerna 

inte utsättas för psykisk eller fysisk skada samt förödmjukelse eller kränkning, detta kallas för 

individskyddskravet. När intervjuerna ska genomföras kommer vi vara noga med att bemöta 

informanterna på ett vänligt sätt, så att vi inte på något sätt kränker dem.  

 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra stycken etiska principer att följa när man forskar. 

Dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

Dessa principer har vi följt och uppfyllt. 

 Informationskravet innebär att vi ska informera de medverkande om studiens 

syfte. I samband med att vi tog kontakt med de medverkande berättade vi om syftet och vad 

studien gick ut på. Vi tog även upp det på intervjutillfället. 

 Samtyckeskravet innebär att inget tvång kommer att finnas och de medverkande 

i studien har rätt att bestämma över sin medverkan. I denna studie har samtyckeskravet 

uppfyllts genom de medverkandes samtycke.  

 Konfidentialitetskravet innebär att information om anonymitet har gets innan 

intervjun påbörjas och att uppgifterna kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. De medverkandes namn har fingerats.  

Nyttjandekravet innebär att information har gets om att materialet endast ska användas till 

examensarbetet samt att resultatet kommer att vara tillgängligt om intresse finns. 

 

Vi lämnade ut våran intervjuhandledning som vi hade skrivit till pedagogerna så att de kunde 

förbereda sig på intervjun. Vi ville att de skulle läsa den och förstå vad vi ansåg var viktigt att 

få ut av intervjuerna. Intervjuer och observationer gjorde vi enskilt. 

4.4.1 Intervjuerna  

Då vi bor i olika kommuner tog vi dem som var närmast för varandra. Rummen där 

intervjuerna gjordes var för samtliga intervjuerna på avskilt plats på förskolan och avskilt så 

vi inte stördes av andra. Som vi nämnt tidigare hade pedagogerna på samtliga förskolor fått ut 

frågorna i förväg, för att de skulle vara väl förbereda och att det skulle ha tänkt till ordentligt 

om innemiljön på förskolan. Den avsatta tiden för intervjuerna var 40 min men de tog olika 

lång tid beroende på hur mycket tid pedagogen kunde avsätta och hur även hur förbereda de 

själva var för intervjun. Vi skulle ha använt oss av diktafon men flera av de intervjuade ville 

inte bli inspelade. Då fick vi föra anteckningar under samtalet istället. Vi kunde ha valt andra 

pedagoger att intervjua då vi inte fick spela in dem vi hade men vi kände att vi inte hade tid 

till att hitta nya förskolor. Vi fick även tillbaka vår handledningsmanual som de intervjuade 

hade skrivit anteckningar på. Detta för att läsa igenom dessa och se om det var något som 

pedagogerna hade glömt att säga under intervjun.  
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4.4.2 Observationer  

När intervjuerna var klara fick vi även möjlighet att gå runt och observera inomhusmiljön på 

förskolan samt att även dokumentera med kamera och anteckningar. Detta tog ungefär 30 min. 

Vi observerade hur materialen var placerade och hur miljön såg ut. Under observationerna var 

vi väldigt noga med att inga pedagoger eller barn skulle var med på bilderna för att 

säkerhetsställa sekretessen. Totalt gjordes fem observationer på de olika förskolorna. 

Anledningen att vi valde att även observera inomhusmiljöerna var för att se att svaren 

pedagogerna gett överensstämde med hur inomhusmiljöerna såg ut på försklornorna. I två av 

fallen var det dock svårare att få till dokumentationen av miljöerna för att barngrupperna och 

pedagogerna var i flertalet av rummen. Men vi fick foton på hur miljöerna såg ut vilket var 

det viktigaste. I ett annat fall fick vi inte ta egna kort på miljön men vi fick använda oss av de 

kort som de har tagit och som nu ligger uppe på deras hemsida. På resterande förskolorna 

kunde vi dokumentera fritt då barngruppen visades ute, då kunde vi gå runt fritt och 

undersöka och fotografera de olika miljöerna och rummen och materialen, av att störas av 

barngruppen eller ta hänsyn till att de inte skulle synas på bilderna, vilket var betydligt lättare 

än att tänka på vart vi hade barn och pedagoger, i dessa fall var det bara att tänka på att inte få 

med barnens namn på så som teckningar eller annat som sitter uppe på väggarna. 

(Fotografierna kommer finnas som bilaga.) 

4.5 Analys 
I studien är syftet att får fram vad pedagogera anser att innemiljö har för betydelse i förskolan. 

Utifrån Dimenäs (2007) menar Starrin (1994) att den kvalitativa analysen handlar om 

egenskaper eller karaktär hos någonting. Starrin menar att den kvalitativa analysen där av ska 

vara av inriktning att den ska undersöka egenskaper hos ett fenomen. Enligt Dimenäs (2007) 

menar Starrin att en kvalitativ analys kan leda till upptäckten av företeelser, egenskaper och 

innebörder. ”... analysen har som mål att identifiera a)variationen, b) strukturen och/eller c) 

processen i den identifierande företeelsen, egenskapen eller innebörden” (s, 123). Starrin 

menar även att det är genom kvalitativ analys som kunskap om vad som kännetecknar en 

speciell egenskap (Dimenäs, 2007). I studien vill vi få fram vad pedagogerna anser om vad 

inomhusmiljön ska ha för betydelse och även hur miljön ska vara utformad. 

 

Analysen har vi delat upp i två delar. Den ena delen är analysen av intervjuerna och den andra 

delen är analysen av observationerna. Analyserna gjorde vi strax efter varje besök på 

förskolorna.   

4.5.1. Intervjuerna 

Efter intervjuerna satte vi oss ner och läste igenom det som hade framkommit av intervjuerna. 

Detta gjorde vi enskilt för att vi ville transkribera vårt eget insamlade material. Vi tolkade det 

skrivna genom att dela upp frågorna och svaren i tre kategorier: miljöns utformning, barnens 

delaktighet och materialets betydelse. Dessa tre kategorier kom vi själva fram till utefter våra 

tre frågeställningar. Efter det undersökte vi skillnader och likheter i svaren och markerade 

dessa i olika färger för att skilja dem åt. Sedan renskrev vi ner dessa på ett nytt papper så att vi 

fick allt samlat på ett ställe.  Dimenäs (2007) menar att när analysarbetet ska påbörjas är det 

avgörande att gå systematiskt tillväga, vilket inte utesluter att pröva flera olika sätt. Vi bör 
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även också försöka att se övergripande på det insamlande materialet och försöka att studera 

det i detalj. Författaren menar även att det är vikt att sortera och reducera det insamlade 

materilaet och att det insamlade materialet ska höra ihop med syftet till studien. Dimenäs 

(2007) menar att vi kan markera viktiga avsnitt med färgpenna eller att göra 

understryckningar, detta kan vara till hjälp när vi ska ta ut våra skillnader och likheter. Vi har 

precis som Dimenäs (2007) menat, nämligen sorterat det markerade materialet i olika färger 

och rubriker. Sedan har de olika rubrikerna fått var sina färger som sedan har markerats i 

skillnader och likheter för att lättare kunna överblicka respondenternas svar. Vi var även noga 

med att skriva vad som kom från vilken intervju och markerade dem med numreringar som 

motsvarar intervjuerna vilket även Dimenäs, (2007) menar. Efter att vi enskilt transkriberat 

våra intervjuer satte vi oss tillsammans och gick igenom det insamlade materialet och tolkade 

det som hade kommit fram från intervjuerna. Vi undersökte vilka skillnader och likheter i 

svaren som hade kommit fram och renskrev sedan allt på ett nytt papper för att få allt samlat 

på ett ställe.  

4.5.2 Observationer och fotografier 

Efter våra enskilda observationer på respektive förskola satte vi oss enskilt ner och 

transkriberade det vi hade sett. Sedan satte vi oss ner tillsammans och jämförde det 

nedskrivna och fotografierna vi hade tagit på förskolorna. Genom detta tog vi ut skillnader 

och likheter för att sedan stärka våra intervjuer med. Fotografierna lade vi sedan i arbetet som 

bilaga. Observation och fotografering gjorde vi endast för att stärka de intervjuer vi gjort. 

4.6 Trovärdighet 
Vi har samlat data i form av intervjuer med pedagoger på olika förskolor. Pedagogerna har 

utifrån noggrant genomarbetade och djupgående frågor fritt fått svara hur de erfar 

inomhusmiljön och materialet på förskolan. Studiens trovärdighet stryks genom att hänsyn 

tagits till reliabilitet såväl som validitet.  

 

Reliabilitet och validitet är två faktorer som påverkar studiens trovärdighet. Enligt Stukát 

(2011) betyder reliabilitet hur bra mätinstrument är, i vårt fall intervjun och de tillhörande 

frågorna. Reliabiliteten påverkas av utformandet av intervjufrågorna samt hur de används 

under själva intervjun. Det handlar om att forskaren förhåller sig kritisk till sina frågor och de 

ska formuleras så att de ger så uttömmande svar som möjligt. Vi har under utformningen av 

frågorna haft hjälp av vår handledare som läst och kommit med synpunkter och förslag till 

ändringar. Validitet förklarar hur bra vårt mätinstrument mäter det vi vill mäta. I vårt fall hur 

pedagoger tänker om miljön och materialet på förskolan. Författaren menar att reliabilitet är 

en huvudsaklig faktor för att studien ska uppnå validitet, men samtidigt inte tillräcklig. Han 

menar att även om vi har ett bra mätinstrument är det inte givet att vi får ett bra resultat. Det 

är kanske fel saker som mäts. För denna studiens del kändes intervjuer som ett passande val, 

syftet med studiet var ju att ta del av pedagogernas tankar och det är svårt att göra genom 

andra metoder (Stukát, 2011). 

4.7 Forskningsetik 
Patel och Davidson (2003) resonerar kring forskningsetiska principer. De menar om vikten 
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om att när vi hämtar information om individer måste vi värna om deras enskilda integritet. 

Uppgifterna som vi erhåller från och om individerna måste behandlas konfidentiellt, vilket 

betyder att vi inte får lämna uppgifter till utomstående och att det inte får vara möjligt att 

identifiera en enskild individ i vårt resultat. I studien har vi där av valt att inte nämna de 

riktiga namnen på de som är medverkande, vi har också valt att inte berätta vad förskolorna 

heter, utan att använda fingerade namn. Vi har även valt att inte delge i vilken kommun som 

våra förskolor ligger i (Patel & Davidson, 2003).  
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5. Resultat 
Syftet med studien var att undersöka pedagogernas tankar om miljöns och materialens 

betydelse för barns utveckling och lärande i förskolans verksamhet. Med miljön avses, i 

studien, förskolans innemiljö och olika sorters material som barn kan använda för att leka och 

lära.  

 

I resultatkapitlet kommer resultaten från intervjuerna och observationerna att presenteras. Vi 

har lagt upp resultatet så att de tre huvudrubrikerna svarar på våra tre frågeställningar: 

 

1. Hur är förskolans miljöer organiserade och uppbyggda? – 5.1 Tradition och 

förändring. 

2. Hur tänker pedagogerna om miljöns påverkan för barns lärande? – 5.2 Engagemang 

och tillgängliga pedagoger. 

3. Hur är materialet placerat och hur tänker pedagogerna om dess betydelse? – 5.3 

Materialet är synligt men ändå inte tillgängligt. 

5.1 Tradition och förändring 
Under den här rubriken har vi sammanställt hur förskolornas miljö är uppbyggda och 

organiserade. Här tar vi även upp de yttre aspekterna som påverkar pedagogerna när de ska 

utforma miljön. Det som vi har kommit fram till är att förskolans miljö är organiserad och 

uppbyggd genom att vara traditionell eller föränderlig. Detta för att förskolan antingen bygger 

omedvetet på att utforma den efter Fröbel, Reggio Emilia eller Waldorf.  

5.1.1 Arv och förnyelse fungerar parallellt i vardagen 

Utifrån de observationer och intervjuer vi har gjort så har vi sett att förskolorna har en 

traditionell utformning av sina lokaler. Flera av de förskolor vi har varit på har de traditionella 

rummen så som dockvrå, byggrum, bilhörna, pysselbord, matrum m.m. De använder sig 

de ”vanliga” materialet så som byggklossar i olika färger och former, köksredskap, papper, 

saxar och kritor och lego som kommer i många olika former och färger. (se Bilaga 2). Även 

naturmaterial, vattenlek och lera används på flera av förskolorna. Detta finns beskrivet i flera 

pedagogiker och filosofier men pedagogerna på förskolorna antyder om att de inte följer 

någon av dessa. Flera av de intervjuade menar att de försöker att skapa förändringar miljön 

men på grund av platsbrist så är miljön mer utformad som den traditionella förskolan. 

 

Nästan alla pedagoger berättade att de förändrade miljön varje år, minst varje termin/månad. 

Ibland ändrar dem hela avdelningen och ibland förändras bara ett rum genom att tillföra något 

nytt material eller rotera material på avdelningarna. En enda pedagog menade att de inte 

ändrade något på deras avdelning. Och utefter våra observationer såg vi det också. En av oss 

hade varit där för 4 år sedan som vikarie och när hon kom dit för intervjuen var avdelningen 

precis likadan. Pedagogen påstod att de hade blivit bekväma i hur det såg ut och att de inte 

tänkte på utformningen av miljön så ofta.  
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De barn som kommer in på avdelningen verkar ganska nöjda med hur det ser ut så 

vi känner att vi inte behöver göra så mycket åt det. 

 

När det gäller utformningen av förskolan, om den ska likna hemmet eller inte, så är de 

intervjuade delade i den frågan. Hälften menar att förskolan ska likna hemmet till viss del så 

att barnen ska känna sig trygga att vara där medan andra hälften påstod att de inte alls ville att 

förskolan skulle likna hemmet. De sistnämnda menar att förskolan ska vara ett komplement 

till hemmet och sträva efter att erbjuda barnen sådant som hemmet inte kan och som barnen 

inte har tillgång till hemma.  

 

I dessa miljöer får det bli blött, kladdigt och smutsigt och barnen får experimentera 

med de olika materialen och se vad som händer. Med detta menar vi att strävan är 

att skapa miljöer som barnen inte skulle ha tillgång till hemma och även erbjuda 

kreativt och återvinningsmaterial där barnen kan skapa sina egna saker.  

     

Miljöerna ska vara utforskande och experimenterande och materialet ska väcka nyfikenhet, 

kreativitet och förundran samt samarbete hos barnen. De flesta av pedagogerna lyfter även 

vikten av att lyssna på barnen när de utformar miljön. 

5.1.2 Yttre faktorer påverkar miljöns förutsättningar. 

De största hindrena i utformningen av miljön är enligt de intervjuade ekonomi och små 

lokaler (se bilaga 3). Alla pedagoger framhåller att de inte kan påverka själva utformningen av 

hur lokalerna ser ut eller hur stor ekonomi de har. 

 

Dock så menar flera av pedagogerna att även om lokalerna är små ska vi inte skylla på att vi 

inte kan ändra miljön på grund av det. Det visar sig att även de små förskolorna kan inreda, 

möblera och välja vilket material som de vill i förskolan.  

 

Vi kan vara väldigt påhittiga med miljön och förändra det som går att förändra, 

dessutom får vi på förskolan spillmaterial och det är ju både roligt och spännande 

för barn och vuxna. Dessutom är det gratis! 

 

Pedagogerna menar att även om lokalerna är små och svåra att ändra om, kan de använda sig 

av olika material, så som spillmaterial, naturmaterial m.m. (se Bilaga 4) för att göra miljön 

mer intresserande för barnen. Flera av pedagogerna påpekar också att dessa material är gratis 

så då behöver man inte lägga ut så mycket pengar på dem utan man kan använda sin ekonomi 

till mer behövande saker.  

 

Lokalerna kan vi inte alltid påverka, men materialet tycker jag att vi kan bestämma 

och ändra om så mycket det går.  

 

Det framkommer även från vissa av intervjuerna att orsaken till att miljön inte ändras mer är 

just bristen på lokalerna och även att lokalen används till så mycket olika saker, det ska både 

vara vilorum och samtidigt agera bygg, teknik rum. 



 

25 
 

5.2 Engagemang och tillgängliga pedagogerna 
När vi har observerat och intervjuat har vi märkt att alla pedagoger är medvetna om miljön 

och vad de anser att den ska förmedla till barnen. Men inte alla har det engagemang som 

behövs för att ändra om den. Under denna rubrik tar vi upp vad pedagogerna anser att miljön 

ska erbjuda barnen och vad den ska innehålla materiellt. Vi tar även upp om pedagogerna 

tittar på barngruppen när de utformar miljön och om pedagogerna anser att barnen lär sig i 

alla rum eller inte. 

5.2.1 Rummen ska vara lockande 

Alla pedagoger håller med om att miljön ska vara inspirerande, inbjudande och fantasifull. I 

de miljöerna ska barnen kunna leka och uppleva saker. Det är viktigt att både barn och vuxna 

kan trivas i miljön. Miljöns viktigaste uppgifter är att stimulera och locka barnen till att 

utforska, lära, upptäcka och leka.  

 

Miljön ska vara tydlig som visar och talar om vad barnen kan göra i detta rum. 

Barnen får här undersöka, experimentera, testa, misslyckas, testa igen och genom 

detta komma på en lösning och sen känna hur det känns att lyckas.  

 

Miljön ska även vara lärande och locka till lek. Den ska vara organiserad och materialen som 

finns ska få barnen att bli nyfikna, vilja utvecklas, prova på nya aktiviteter och locka till ett 

lärande.  

 

Några av pedagogerna menar även att miljön ska vara trygg, vilket gäller både barnen och 

föräldrar. Miljön ska vara trygg och säker att lämna in sitt barn i och miljön ska i helhet 

kännas trygg för barnen att vistas i. En pedagog säger att trygghet och hemtrevlighet är de 

viktigaste aspekterna på avdelningen. Hon menar att barnen ska känna sig trygga på förskolan 

och att förskolan är en extension av hemmet.  

5.2.2 Barns behov påverkar miljöns utformning 

Miljöerna ska ha ett medvetet tänk bakom sig och inte finnas till bara för att. Det som blev 

tydligt från intervjuerna var att förskolorna ändrar miljön när barngruppen kräver det då 

miljön som då finns inte leder till en utveckling hos barnet. Det är då som pedagogerna ändrar 

i miljön och ser om den nya miljön passar barngruppen bättre och att det nya materialet som 

finns tilltalar barnen så att det leder till djupare lek och aktivitet.  

 

Det viktigaste är just vårat tänk kring miljöerna, att vi har ett medvetet tänk kring 

miljön, material och rum, att det inte bara finns för att, utan att det leder till 

utveckling och att det lockar till lek.  

 

Pedagogerna utgår från barns intressen och önskningar och de lyssnar in barnen när man 

utformar miljön på förskolan. På vissa förkolor får även barnen vara med i utformandet av 

miljön.  

 

För några dagar sedan fick vår dockvrå en ny placering. Barnen själva flyttade ut 

hela dockvrån med stolar, bord och leksaker, ut i ett annat rum och de lekte så bra 

där så vi lät det stå kvar.   
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De flesta av pedagogerna menar att tillsamman med arbetslaget observerar man barnen och 

diskuterar sen deras behov och intresse och ändrar sen miljön utefter det. Några av 

pedagogerna påtalar även att miljön ska förändras utefter det nuvarandet temat. En del rum 

ändras om oftare beroende på de olika teman.  

 

Vi har på senare tid försökt skapa ett rum som hör ihop med vårt tema.  

5.2.3 Pedagogerna ska finnas till hands 

Alla pedagoger anser att lärande sker i alla rum och flertalet av pedagogerna ser alla rum som 

lika betydelsefulla och de försöker att utforma rummen efter barnen.  

 

Lärande sker hela tiden oavsett i vilket rum man är i 

 

Många av pedagogerna menar att det viktigaste är att pedagogerna är närvarande i rummet för 

att se hur det används, vad barnen leker med och ge barnen pedagogiskt stöd när det behövs. 

En pedagog säger att det inte går att rangordna rummen och att de har utvecklat miljöerna och 

det ligger en väl grundad tanke bakom varje rum. Där utformar de miljöerna tillsammans med 

barnen och där deras lust, nyfikenhet och intresse ska komma till användning. Hon forsätter 

att berätta att eftersom barnen behöver lust, nyfikenhet och sammanhang för att lära. De vill 

att barnen ska styra vart nyfikenheten och intresset finns just nu, vilka frågor finns och vad 

vill barnen lära om.  

Några av pedagogerna som vi intervjuade talade om att även om det skapades ett lärande i 

varje rum så skapas det inte alltid när barnen är ensamma eller utan en pedagog som leder 

dem.  

 

Samlingsmattan är ett bra ställe till att ha lärande aktiviteter, men när den inte 

används och det är fri lek blir det oftast rörigt och barnen springer och flamsar runt 

där istället  

 

Genom detta märker vi att pedagogerna anser att lärande inte sker när barnen är ensamma i 

dessa stunder. Andra exempel på detta är ett diskorum på en förskola där barnen springer 

omkring, hoppar och dansar och pedagogerna anser inte att detta är lärande. Ett annat exempel 

är en soffa som pedagogerna använder vid läsning efter lunchen. Denna anser de är väldigt 

viktig vid läsningen men när barnen använder sen till annat så är det inget som pedagogerna 

anser är viktigt. Detta ger rummen en dualitet och det verkar som pedagogerna inte är riktigt 

säkra på vad som är lärande och inte lärande.  

 

Barnen finner inget intresse i det materialet som finns, därför väljer de då att hitta 

på andra saker. Men hade materialet varit mer fantasifullt och inspirerande och 

tilltalande hade barnen valt att arbeta med det istället 

 

Det som pedagogen menar är att anledningen till att barnen springer och flamsar i rummet är 

för att materialet inte är efter deras intresse och behov och där av blir det att barnen gör annat 

istället.  
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5.3 Materialet är synligt men ändå inte tillgängligt. 
Under den här rubriken har vi sammanställt vad pedagogerna har sagt om materialet på 

förskolorna. Materialet ska vara synligt men det betyder inte att det är tillgängligt för barnen. I 

vissa fall är materialet bara till för att det ska se fint ut och i andra fall är materialet så pass 

högt upp att barnen inte når och måste tillkalla en vuxen för att få det. 

5.3.1 Materialet ska vara synligt  

Flera av pedagogerna påtalar vikten av att det mesta av materialen ska vara synliga, (se bilaga 

5) lättillgängliga och även anpassat efter barnens ålder och intresse. Materialet ska locka till 

lek, skapande, utforskande, experimenterande och olika aktiviteter. Vissa av materialen kan 

vara placerade högre upp men det ska ändå vara synligt för barnen så att de kan se materialen 

och veta att de kan använda det. Flertalet menar att materialet inte ska finnas bakom dörrar 

eller vara osynligt för barnen. Dock i vissa fall är det placerat i rum som inte barnen har 

tillgång till.  På en förskola var visst material inte tillgängligt för barnen och det hör ihop med 

vårt tema och materilate ska inte användas utav barnen utan endast titta på. De kallar det för 

ögongodis. Enligt flera pedagoger är materialet av stor betydelse och det ska stimulera barnen. 

Materialet ska vara lockande för barnen att plocka fram och det ska vara i deras höjd. De 

flesta förskolor vi har varit på har haft materialet nere på barnens nivå, men det finns material 

som inte är det. Det kladdiga materialet (se bilaga 6) så som skapande material, står oftast 

undangömt i ett skåp eller högt uppe på en hylla där barnen inte når det.  

 

En del utav materialet är placerat högre upp eller i ett annat rum men det är främst 

det smutsiga och kladdiga materialet som vi vill ha mer kontroll över. Men vi 

pedagoger är ganska bra på att använda detta material ändå då det främst handlar 

om att vänja barn tidigt vid kladdigt material.  

 

De pedagoger som är på småbarnsavdelningar förklarar att man inte alltid kan ha all material 

nere på barnens nivå. Material så som pussel, spel, böcker m.m. placerar dem hellre uppe på 

hyllor så att de inte går sönder av de mindre barnen.  

 

Det blir oftast att de mindre barnen drar ut allt på golvet och istället för att 

spendera halva dagen till att plocka upp efter dem så är det lättare om de får be om 

vissa saker. 

 

 Dock påpekar dem att detta material byts ut kontinuerligt och barnen vet att det bara är att 

fråga efter det materialet om de vill ha det. 

5.4 Sammanfattning 
Förskolorna är traditionella i sin utformning av miljön. De har de traditionella rummen så som 

dockvrå och bilhörna och de har de vanliga materialen som dockor och byggklossar. De 

förändrar miljön varje termin eller när barnen har behov av ny miljö på förskolan. 

Pedagogerna observerar barnen och anser därefter när det är dags för byte av miljö. De anser 

att de lyssnar in barnen och tittar på deras behov, intresse och önskningar när de utformar 

miljön i verksamheten. Pedagogerna anser att förskolan inte ska likna hemmet för förskolan 

ska vara ett komplement till hemmet och erbjuda barnen sådant de annars inte får hemma. 
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Hinder i utformningen av miljön anser pedagogerna är platsbrist, lokaler och ekonomi. De 

tycker att lokalerna är för små och att ekonomin är för liten. Trots det vill de inte skylla på 

dessa hinder då de kan använda sig av sin kreativitet och anpassa sig när de ändrar om i 

miljön.  

 

Miljön ska, enligt pedagogerna, vara inspirerande, fantasifull och inbjudande. Och den ska 

stimulera barnen till att lära, utforska, upptäcka och leka. Materialet ska göra barnen nyfikna 

och vilja prova på nya aktiviteter. Detta material ska helst vara synligt och tillgängligt för 

barnen. Dock har vi sett under observationer att visst material är otillgängligt eller osynligt för 

barnen. Detta på grund av att det är kladdigt och svårt att städa upp. Småbarns avdelningarna 

har hellre de mesta av materialet uppe på hyllor så att det inte går sönder eller rivs ner flera 

gånger under dagen. Pedagogerna anser att de ska finnas närvarande så att ett lärande kan ske 

i rummen på förskolan. Enligt dem kan lärande ske i alla rum men helst ska pedagogerna 

finnas i rummet. Vissa rum anser pedagogerna sker bara lärande när de är med annars anser de 

att barnen bara stojar och inte utför någon lärande aktivitet. 
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6. Diskussion 
I diskussionen diskuteras vårt val av metod och vårt resultat. Här knyts problem, teori, metod 

och resultat samman (Stukát, 2011).  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Intervju 

Det som vi anser nu i efterhand är att vi hade kunnat välja att göra vissa förändringar. Dock 

inte ändra oss från kvalitativ metod då vi anser att det var bäst lämpad för studien. Vi anser 

oss väl nöjda med hur vi genomförde hela intervjun. Att vi var väl förebredda med att ha 

skickat ut frågorna och även att respondenterna hade haft möjlighet att läsa igenom frågorna. 

Men det som återstår till en annan gång är att det hade varit intressant för oss att inte 

förbereda dem på vad det skulle komma för frågor, utan att de fick fundera på hur de 

verkligen gör och hur de i vårt fall utformar miljön på förskolan. Dock anser vi att styrkorna 

vägde över och vi ville inte gå miste om information så därför blev det första alternativet. Vi 

försökte få öppna frågor för att få intervjupersonerna att svara med sina egna ord och hur de 

tänkte istället för att de förklarade hur avdelningen tänkte och gjorde. Det som även hade varit 

att tänka på till nästa gång hade varit att vara tydligare med att när vi besökte eller kontaktade 

förskolorna att kravet var att vi ville använda ljudinspelare för att det skulle ha underlätta 

processen när vi skulle transkribera materialet. Det var detta som var tanken från början, att 

skulle använda oss av ljudinspelare vid intervjuerna för att underlätta transkriberandet av det 

insamlade datan och även att vi kunde gå tillbaka och lyssna flera gånger. Men det var bara en 

av de intervjuade som gav sitt godkännande till detta. De andra ville inte bli inspelade då de 

kände att svaren skulle bli pressade och att de inte skulle få spontana svar. Detta tar vi med 

oss till nästa gång, att vi ska vara tydligare med vilka krav vi har och hur intervjun kommer att 

gå till för att undvika eventuella missförstånd.  

6.1.2 Observation  

Vad det gäller observationen och det som bidrog till vårt lärande var att det redan har en gång 

öppnat upp våra tankar och idéer, om hur vi ska bidra med vår del när det kommer det miljön. 

Vi anser att om vi ska göra en liknande studie skulle vi vilja att pedagogerna går med oss när 

vi observerar och dokumenterar miljöerna som finns. Detta för att på ett djupare plan få mer 

förståelse till varför det har placerat visst material på ett visst ställe eller varför ett rum ser ut 

som det gör.  Så nu i efterhand känner vi att det hade varit bättre om alla de intervjuade hade 

gått med på rundvandringen för att berätta om varför miljön såg ut som de gjorde. När vi var 

på förskolorna för att intervjua och observera/dokumentera fick vi vara noga med att inga 

barn eller pedagoger skulle vara med på korten för att säkerställa sekretessen. I flera av fallen 

var barnen ute och lekte men i två var barnen fortfarande inne. Vi kände då att dokumentation 

blev betydligt svårare då vi fick ta hänsyn till att barngruppen inte skulle synas på bilderna. 

Lärdomen som vi tar med oss är att vi skulle bokat tid när barngruppen var ute för att lättare 

kunnat dokumentera miljön. På en av förskolorna som vi intervjuade och observerade fick vi 

inte ta kort då den kommunen har bestämt att studenter inte får ta kort. Men dock fick vi 
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använda oss av de kort pedagogerna hade tagit till deras hemsida då dessa var godkända av 

rektorn. De flesta bilderna var relevanta för studien då de hade fotograferat förskolans miljöer 

men detta är endast ur en positiv synvinkel och inte ur en kritisk granskning. Vi hade hellre 

sett de materialen som barnen inte nådde eller inte fick använda än det som barnen dagligen 

använder. Dock fick vi gå runt och observera hur det såg ut men detta är inget som vi kan 

styrka med annat material än intervjun. Det verktyget som vi verkligen kommer att fortsätta 

att använda oss utav är dokumentation så som kamera, detta för att det ger en tydligare bild på 

hur det verkligen ser ut. Sen ska vi vara mer noggrannare med att vi får dokumentera miljön 

själva på förskolorna. Erfarenheten av detta blir att kolla upp sådana saker om likanande 

studie skulle göras.  

                                           

Det som har blivit till en erfarenhet för oss gällande fotograferingarna och dokumentationerna 

är att det blev tydligare med att vissa förskolor erbjuder barnen oerhört mycket både hur 

själva miljöerna är uppbyggda men även tillgången till de olika materialen som finns och om 

materialen är anpassat efter barnen och även om det är konkret och lättillgängligt. Det har 

även bidraget för oss med att våga tänka utanför ramarna när det kommer till miljön i 

förskolan.  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna tänker kring inomhusmiljön på 

förskolan och hur de använder den. I Resultatdiskussionen kommer vi att diskutera om 

studiens resultat. Vi kommer även att diskutera om förskolans innemiljö, rum och material 

samt vilken betydelse dessa har på förskolan. Det kommer även att diskuteras om vad 

pedagogerna på förskolans anser om innemiljöns betydelse för barns lärande. 

6.2.1 Följer omedvetet pedagogiker och filosofier. 

I resultatet framkom det att alla förskolor vi varit på och observerat har haft någon form av 

traditionell utformning av sina lokaler. Alla hade dockvrå, bil- byggrum, pysselhörna och 

matvrå. Men trots det såg vi att några försökte göra förändringar i miljön och inte utforma 

efter det traditionella. Utefter vad Nordin Hultman (2004) har dessa förskolor den typiska 

svenska utformningen av avdelningarna. I de svenska förskolorna har vi kommit i kontakt 

med både Fröbel, Waldorf, Montessori och Reggio Emilia. Det som blev synligt när det gäller 

Fröbel var om att hans lekgåvor, så som byggklossar i olika färger och former. Som hjälper 

barnen att utveckla det matematiska. Inom Waldorf är det vanligt med naturmaterial och vi 

har kommit fram till att alla förskolor har prata om eller använder sig av naturmaterial på 

något sätt. Det som även blir synligt från Montessori är att det är viktigt att anpassa miljön ut 

efter barnen. Det som vi även har kommit i kontakt med är Reggio Emilia filosofin som 

använder sig av olika material och då främst sådant som barnen inte har tillgång till hemma. 

Detta material kan vara spillmaterial eller återvinningsmaterial.  

 

Alla pedagoger vi intervjuade menade att förskolemiljön inte skulle likna hemmets miljö. 

Lenz Taguchi (2009) menar att om förskolan liknar hemmet för mycket är det risk för att 

barnen inte upplever miljön på förskolan som spännande eller intressant (Lenz Taguchi, 

2009). Enligt intervjuerna framkom det med att ge barnen möjlighet till miljöer som är 
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utforskande och som barnen kan experimentera i. Vi anser att pedagogerna är på god väg att 

inte göra miljön så snarlik hemmet som möjligt, utan erbjuda barnen något annat än det som 

barnen har tillgång till hemma. Vissa ger uttryck för att vara mer inriktade än andra på att 

erbjuda olika sorters material så som spill, natur och återvinningsmaterial som barnen får ha 

tillgång till.  

6.2.2 Barns behov, ekonomi och små lokaler påverkar miljöns utformning. 

Det som framkom tydligast när pedagogerna utformade miljön var att de observerade och 

lyssnade på barnen. De utgår från barnens intresse och önskningar och på vissa av förskolorna 

lät pedagogerna även barnen vara med när förändringar i miljön gjordes. Vi anser dock att 

även om pedagogerna observerar och lyssnar in barnen får de inte med barnens perspektiv på 

hur de vill ha det. Vi anser att pedagogerna skulle kunna fråga barnen än mer hur de vill att 

miljön som de vistas i dagligen ska se ut. Genom de observationer vi gjort såg vi att när 

pedagogerna ändrade miljön så var det endast materialet som bytte plats, inte att det byttes ut. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter vikten av att materialet ska ändras och inte bara 

förflyttas till ett annat rum för att det ska bli meningsfullt och intressant för barnen. De ger 

exempel på att dockvrån kan förändras till ett djungelrum och ett annat år kan de bli 

musikrum. Åberg och Lenz Taguchi (2005)  menar att rummens förändring beror på den 

aktuella barngruppen som är relevant just då och vad de barnen behöver. 

  

Detta tar även de intervjuade upp. De menar att de ändrar miljön när de får en ny barngrupp 

eller när barngruppen behöver det. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att i dagens 

samhälle är det inte barnen som ska anpassas till miljön, utan det är miljön som ska anpassas 

till barnen. Vi anser precis som författarna att observation av barnen i miljön ska ses med 

kritiska ögon. Pedagogerna ska inte bara se det positiva, utan även titta på det negativa man 

har gjort och försöka förbättra det. Det är först när förskolan har gjort detta som pedagogerna 

har lyckats skapa en miljö som är mer spännande och intressant för barnen (Åberg & Taguchi, 

2005). Maria Montessori menade att miljön skulle vara anpassad för barnen, hon ansåg även 

att det är omgivningen runt barnet som var tvunget att ändra sig, så att barnet kunde vara sig 

självt (Signert, 2000). Detta är precis det som några av de intervjuade menar att de ändrar 

miljön när barnen är i behov av det.  

 

Genom intervju och observation kom vi fram till att de största hindrena i utformningen av 

miljön var bristande ekonomi och små lokaler. Det som Signert(2000) menar är att miljön 

handlar inte enbart om hur lokalerna ser ut och vilken storlek som de har, det innebär även på 

vilken yta barnen har att leka och arbeta med. Nordin-Hultman(2004) menar att barnen på 

förskolan oftas inte har tillgång till alla lokaler som finns utan att det är pedagogerna som styr 

vilka lokaler som barnen får vistas i och inte. Det som flera intervjuer visar är att även om 

lokalerna är små och att ekonomin inte är den bästa anser pedagogerna att det är av vikt att 

använda sig av det material som de finner är bra för dem. Det kan exempelvis vara att 

förskolan kan möblera och använda det material som de vill. Vi anser dock att om förskolan 

har denna resurs borde det vara flera som kan välja att använda sådant material som både är 

gratis, experimenterande och utforskande. Vi menar att det är bara fantasin som sätter stopp 

för att använda dessa olika material. Men varför är det inte flera som gör detta är något som vi 
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är frågande till? Det framkommer dock från en av intervjuande att anledningen till att de inte 

använder spillmaterial och annat returmaterial är för att det kan var farligt för barnen, vi anser 

dock att vi är på förskolan för att barnen ska få sådana möjligheter och erbjudande i material 

och miljöer som de inte har tillgång till hemma och därav fler förskolor som borde få upp 

ögonen och använda detta.  

6.2.3 Materialet var synligt men inte tillgängligt 

Det som var positivt var att vissa förskolor hade försökt att placerat diverse material synligt 

för barnen. Det som dock inte var lika självklart var att materialet ska vara tillgängligt för 

barnen. Men vi anser att det har att göra med hur förskolan ser på barnen och vad de vuxna 

anser att barnen klarar av. Sen när det kommer till det kladdiga och smutsiga materialet som 

var bakom en dörr och som barnen inte alls hade tillgång till, är sådant material som vi anser 

är viktigt att barnen får arbeta med. Men om barnen inte ser materialet är det inte lätt för 

barnen att arbeta med sådant material och det kan vara lätt som pedagog att glömma bort det 

kladdiga materialet om det är placerat på det ovan skrivna sättet. Om dessa barn ska få arbeta 

med sådant, är det upp till pedagogerna att fullborda dessa möjligheter.  

 

Det som synliggörs är hur olika det kan vara på förskolorna vad det gäller hur materialen väljs 

och hur dessa får användas och i vilken utsträckning det finns tillgängligt för barnen. Det som 

är tydligt är att pedagogerna försöker med att det mesta materialet ska vara placerat så att 

barnen ser det. En utav pedagogerna menar att barnen ska kunna se materialet för att komma 

på vad det kan göra med det. Nordin-Hulman (2004) menar att material som är lätt att ta bort 

och inte smutsar ner för mycket är sådant som barnen får och kan ta fram själva. Men när det 

kommer till material som anses som smutsigt och kan lätt uppfattas som att det stökar ner, har 

förskolan mer kontroll över. Det är ofta material som betecknas som experimenterande och 

laborerande eller skapande verksamhet som pedagogerna har mer kontroll över och som inte 

är lika synligt och lättillgängligt för barnen. I jämförelse med de engelska förskolorna hade de 

svenska förskolorna ett ”svalt” utbud av material, vilket var placerat i periferin eller i rum 

som barnen inte hade tillgång till (Nordin-Hultman (2004). Vi är frågande till varför flertalet 

av förskolorna ändå har materialet placerat på detta sätt, att materialet är placerat högt upp på 

en hylla, eller som det smutsiga, kladdiga materialet hade barnen inte tillgång till, utan om 

barnen ville använda detta fick de påkalla en vuxen som tar fram det.   

6.2.4 Förskolerummens pedagogiska dilemma 

Det som blir tydligt vad det gäller rummens pedagogiska dilemma är att pedagogerna anser att 

alla rum på förskolan är lika värdefulla och att de anser att inget rum erbjuder mer än något 

annat. De menar att lärandet sker hela dagen och att det inte går att rangordna dessa. Det som 

blir tydligt för oss är dock att rummen oftast är indelade och att rummen har en specifik 

inriktning om vad barnen kan göra i dessa. Det som vi ser som ett pedagogiskt dilemma är när 

rummen skapas är just vilka aktiviteter som barnen kan göra i dessa olika rum. Nordin 

Hultman (2004) menar att varje rum har en förbestämd plan över sig och pedagogerna 

utformar miljön utefter de aktiviteter som de anser rummen är avsedda för och rummen 

bestämmer tydligt vad barnen kan leka och arbeta med.  Utefter våra egna erfarenheter av 

förskolan håller vi inte med Nordin Hultman. Vi anser att rummen och materialen ska ge 
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barnen idéer och tankar till att kunna utföra olika aktiviteter efter intresse. Genom detta ska 

rummet och materialet locka till lek, vara utforskande och även exprimeterande. Vi anser även 

att rummet och materialet inte ska vara så tydligt med vad barnen kan göra i ett visst rum, 

utan det ska ge mer utrymme till att barnen kan använda alla rummen till olika aktiviteter. 

Barnen ska inte känna sig styrda av oss pedagoger, utan att det hela ska genomsyras av 

barnens kreativitet och fantasi. Pedagogerna skapar de olika rummen för att tydliggöra vad det 

är tänkt att barnen kan göra i dessa.  Ett exempel på hinder (som är taget från en av de 

medverkande förskolorna) är att om pedagogerna har skapat ett musikrum så anser 

pedagogerna att om de är närvarande får rummet positiv effekt, men när barnen är själva i 

detta rum upplevs de som jobbiga och flamsiga då barnen då springer runt. Pedagogerna ser 

då inte detta som ett lärande, utan de väljer att se det negativa och här blir det som att rummet 

har olika ting beroende på vad man vill att barnen ska göra i de olika rummen. Varför det blir 

så eller hur det kan komma sig beror väl mycket på hur förskolan ser på de olika rummen, 

men även att de intervjuade anser att alla rum är lika värda och det ger lika mycket 

lärandesituationer. Men detta visar på att det inte alls överensstämmer med det som vi har 

tolkat och analyserat för när det kommer till rummets dualitet ser pedagogerna inte alls alla 

situationer som lika viktiga. Vi anser att pedagogerna inte ser, att när barnen springer eller gör 

annat på samlingsmattan som inte är att sitta stilla på den, utan att när barnen då väljer att 

utföra annan aktivitet får det negativ klang och pedagogerna ser då inte att barnen tränar sin 

motorik eller andra viktiga saker.  

 

Bergström(2013) menar att förskolan ska skapa rum som inte har för tydliga syften om vad 

barnen kan göra i ett visst rum, så som dockvrån eller liknande, utan materialet ska vara mer 

oplanerat som uppmuntrar till dialog hos barnen (Bergsröm, 2013). Några av förskolorna vi 

observerade hade rum med ett självklart syfte av vad barnen kunde göra i rummet och vilka 

lekar det är tänkt att de ska göra.  

 

Strandberg (2006) skriver att om vi tänker utifrån hans fem aspekter som är interaktion, 

aktivitet, artefakter, utvecklingshopp och kreativitet, är det förhållandevis enkelt att arbeta 

med förändringar i rummen. Författaren menar även att det är bättre om pedagogerna ägnar 

sig åt att tillsammans med barnen arbetar med att reflektera, ompröva och tillsammans 

upptäcka vad barnet kan göra i förskolans olika rum utifrån ett socio-kulturella kontext. 

Strandberg (2006) menar även att om barnen inte få vara delaktiga i miljöförändringarna som 

sker på förskolan så leder det inte till någon utveckling utan snarare att miljöerna känns 

främmande för barnet och att miljöerna då ändras utan att barnet vet varför det har ändrats. 

Om barnen får vara delaktiga i att utforma de olika miljöerna kommer även de att komma 

med idéer och förslag på hur det kan ändras och förnyas och på så vis leda till en utveckling 

hos barnet (Strandberg, 2006).  

6.3 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna på förskolan tänker om materialets 

betydelse för barns utveckling och lärande i förskolans verksamhet. Syftet var även att 

undersöka hur materialet användes och vilken tillgång barnen hade till det.  
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Det som vi har kommit fram till är att pedagogerna anser att miljön är viktig och vill att den 

ska vara inspirerande, utmanande och trygg precis som det står i läroplanen. Dock anser vi att 

pedagogerna måste tänka utanför ramarna då den fysiska miljön inte finns med i läroplanen. 

Vi menar att miljön fortfarande kan vara trygg så som läroplanen anser, vi vill dock att de ska 

tänka på andra aspekter då barnen behöver få uppleva flera olika sorters material som de 

oftast inte har tillgång till hemma. Men sedan menar vi att det är upp till förskolorna själva att 

bestämma vad det ska erbjuda barnen och även hur deras tolkningar blir. Miljön kan då bli 

väldigt innehållsrik, lustfylld och utforskande, medan på vissa förskolor kan de rent ut sagt bli 

fattig på material för att deras fokus ligger på att miljön ska vara trygg och på detta sätt blir 

den inte lika utforskande om pedagogerna har fokus på att skapa en trygg miljö för barnen. Vi 

menar att miljön blir trygg genom att pedagogerna är på förskolan, men sedan blir rollen att 

skapa en miljö som är lustfylld, utforskande och kreativ för barnen och att de får använda 

sådant material som de inte har tillgång till hemma menar vi. Vi anser precis som Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) belyser om vikten av att ha ett rikt och varierat utbud av 

materialet och att materialet bör finnas tillgängligt för barnen. Författarna skriver också att om 

barnens lust ska få styra när de väljer att skapandematerial krävs det att en god variation av 

materialet alltid finns tillgängligt. Författarna menar att den pedagogiska miljön är av stor vikt 

för barns lärande, den ska innefatta både miljöns utformning, material och även samspelet 

mellan vuxna och barn. De menar även att barnen ska vara delaktiga i utformingen av miljön 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). 

 

Det är därför som förskolan har en viktig roll att erbjuda och utforma miljön så att de får in 

flera saker som möjligt. Vi menar även att förskolan kan självklart ha kvar det traditionella 

leksakerna, men dock ska det finnas flera saker att erbjuda barnen så som kreativt och 

skapande material. Men aneldningen till detta kan ju vara att förskolorna inte har en given 

mall eller filosofi att arbeta efter och där av anledningen att det ser ut som det gör. Dock 

måste pedagogerna vara mer kritiska och se miljön med andra ögon och tänka på hur barnen 

vill ha det och vad den aktuella barngruppen efterstävar.  

6.4 Fortsatt forskning 
Vi hoppas att studien kommer att bidra med hur man kan välja att organiser miljön och våga 

ändra om den så att den erbjuder något annat än det som barn har tillgång till i hemmet. Det 

avser även barns delakttighet och att barnen har rätt i att få vara med i utformandet av miljön 

på förskolan. Det är därför av vikt att lyssna på barnen när det kommer till miljön. Vi anser att 

miljön på förskolan bör uppmuntra barnen till samspel och kommunikation. Det är därför 

viktigt att pedagogerna skapar miljöer som uppmuntrar detta. Den ska även var flexibel och 

utforskande och ge barnen en förundran över materialet och vad det kan göra i de olika 

rummen. 

 

Det som vi även hade velat undersöka mera är just om materialet betydelse och hur och varför 

det är placerat på ett visst sätt. Vi anser att materialet ska vara tillgängligt för alla barn oavsett 

ålder. Barnen ska ha möjligheter att kunna se materialen och då ska det inte finnas bakom 

stängda dörrar. Det bör även finnas variationsrikt material (natur, spill, återviningsmaterial) 

för barnen och de bör ha fler valmöjligheter. Detta hade varit intresant att undersöka mera och 
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förhoppningsvis hade det gett oss en djupare syn om varför pedagogerna har de olika tankarna 

om materialet som de har. Vi anser att en god inomhusmiljö som är anpassad för aktuella 

barngruppen kan främja barns fria lek, samspel och kommunikation tillsammans med andra. 

Det som även hade varit aktuellt hade varit att undersöka vad barnen tycker om sin miljö och 

hur deras tankar och idéer ser ut. Hur skulle miljön se ut om vi pedagoger verkligen lyssnar på 

barn och få med dem i utformningen av miljön?  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
1. Min ålder är: 

□ 19 – 25 

□ 25 – 35 

□ 35- 45 

□ 45-55 

□ 55-65 

 

2. Jag är utbildad som: 

□ Förskolelärare 

□ Lärare för yngre åldrar 

□ Lärare för de äldre åldrarna 

□ Barnskötare 

□ Annan utbildning 

 

3. Jag har arbetat på den här förskolan i: 

□ 0-5år 

□ 5-10år 

□ 10-20år 

□ Mer än 20år 

 

4. Barnens ålder i min barngrupp är:  

□ 1-3år 

□ 3-5år 

□ 1-5år 

□ Annan indelning 

 

5. Hur skulle du beskriva din förskolemiljö? 

□ Traditionell (Dockvrå, kuddrum, bilrum, tambur, matrum) 

□ Traditionell med försök till vissa förändringar. 

□ Miljön består av rum som är uppdelad i mindre rum 

□ Miljön är utformad efter den barngrupp som finns på avdelningen 

 

6. Hur ofta förändras miljön på din avdelning? 

□ Vart annat år 

□ Varje år 

□ Varje termin 

□ Varje månad 

□ Miljön har inte förändrats under den tiden jag har arbetat 

7. Vad förändrar oftast i miljön? 

□ Gardiner, dukar, blommor 
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□ Ommöblering 

□ Leksaker som byts ut, roterar på förskolan. 

□ Delar av rum förändras 

□ Hela rum förändas 

□ Annat 

 

8. Hur presenteras och introduceras material/leksaker för barnen? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

9. På vilket sätt har barnen på förskolan tillgång till materialen/leksakerna? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….... 

 

10. Välj tre av dessa sex ord som du anser är inomhusmiljöns viktigaste uppgifter: 

□ Trygghet 

□ Hemtrevlighet 

□ Inspiration 

□ Fantasifull 

□ Lärande 

□ Lockar till lek 

 

11. Kan du beskriva hur du 

tänker? ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

12. På vilket sätt är inomhusmiljön viktig för barns lärande? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

13. Vilken av dessa anser du beskriver din förskolemiljö? 

□ Strävar efter att miljön inte alls ser ut som hemmet 

□ Till viss del ser ut som hemmet 

□ Ser ut som hemmet 

 

14. Vilka rum på din avdelning anser du ha en miljö som mest respektive minst skapar 
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lärandesituationer? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............... 

 

15. Anser du att alla rum är lika betydelsefulla för barns lärande? 

□ Ja 

□ Nej 

 

 

 

Förklara varför du tänker 

så: .....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

......................... 

 

16. Vad anser du är viktiga förutsättningar för miljöns utformning för barns lärande? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................... 

 

17. Hur samtalar/diskuterar ni i arbetslaget när det gäller utformningen av inomhusmiljön? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................... 

 

18. Är barnen delaktiga och i så fall på vilket sätt i utformningen av inomhusmiljön? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................... 

 

 

19. Vilka hinder anser du finns i utformningen av miljön på förkolan? (Rangordna, sätt en 

för största hindret och en 6 för det minsta) 
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□ Ekonomi 

□ Små lokaler 

□ Olika tänk kring ämnet i arbetslaget 

□ Lite tid att reflektera och diskutera i arbetslaget kring ett sådant här ämne 

□ Stor ålderskillnad i barngruppen 

□ Annat................................................................................................................... 

 

20. Är det några andra tankar som du vill dela med dig angående förskolans 

inomhusmiljö? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................... 
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Bilaga 2 – Traditionell miljö 
 

På de här bilderna kan man se de olika rummen där aktiviteterna är förbestämda. Alltså de 

traditionella rummen så som,  dockvrå, pysselrum, bil/tågvrå, byggrum. 
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Bilaga 3 – Lokaler 
 

Här är två bilder av en förskolas lokaler. Rummen är stora och svåra att inreda men 

pedagogerna har gjort det bästa de kan. De har delat in rummen i flera små vrår där barnen 

kan sitta och leka ostört.  
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Bilaga 4 - Spillmaterial 
 

Här är bilder på de naturmaterial och spillmaterial som finns på några av de förskolor vi varit 

på. Vissa förskolor är bra på att samla på sig detta material medan andra inte ens tänker 

tanken på att använda det. 
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Bilaga 5 – Lättillgängligt material 
 

Här är bilder på material som är lättillgängligt för barnen och som är nere på deras nivå. Vissa 

material är placerade på låga hyllor medan andra ligger i lådor som är lätta att dra ut.  
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Bilaga 6 – Otillgängligt material 
 

Det otillgängliga materialet var oftast flaskfärger, vattenfärger, lim, saxar, böcker, pussel 

m.m. Dessa var placerade högt upp på hyllor eller undangömda i skåp.  

 


