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Abstract 

Examensarbete inom lärarutbildningen 
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Sammanfattning 

 
Syftet med arbetet var att undersöka hur två pedagoger och två rektorer som arbetar på två olika 
kommunala förskolor ser på innemiljön och dess påverkan på lek. Det innefattar vilket material 
som används och hur de har utformat miljön. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och 
ostrukturerade observationer för att samla in materialet. Resultat av undersökningen visade att 
båda förskolorna arbetar aktivt med miljön men att den ena förskolan precis har börjat med sitt 
arbete. Båda förskolorna arbetade efter samma vision, att ha en miljö som är tillgänglig för bar-
nen där materialet är synligt och på barnens nivå. Det är något som också tas upp som viktigt i 
litteratur och forskning. Faktorer som visade sig ha betydelse för utformingen av miljön var eko-
nomi, tid, personalens inställning och barnens ålder.  
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Tack 
 

Vi vill tacka : 

 De pedagoger och rektorer som ställt upp i vår undersökning 

 Vår handledare som gett oss råd och stöd under arbetets gång. 

 Våra nära och kära som stått ut med oss under tiden vi skrivit. 

 Varandra för de roliga stunder vi haft. 
 
 

Fanny Gezelius & Pernilla Vahlbäck den 21/12 2010 
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1 Inledning 

Under utbildningens gång har vi tagit del av litteratur och föreläsningar angående lekteorier och 
lekens betydelse för barns utveckling. Däremot har det inte getts så mycket information om mil-
jön och dess påverkan på barns lek och utveckling. Det har gjort att vi blivit nyfikna på hur peda-
goger ser på miljöns påverkan på leken och också hur miljön kan se ut på olika förskolor. Läro-
planen för förskolan tar på olika sätt upp miljöns påverkan på barns utveckling och lärande och 
hur arbetslaget bör arbeta med det. Det ligger till grund för detta examensarbete. 

2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur två pedagoger och två rektorer som arbetar på två olika 
kommunala förskolor ser på innemiljön och dess påverkan på lek. Det innefattar vilket material 
som används och hur de har utformat miljön.  

2.1 Frågeställningar 

Vilka tankar ligger bakom utformningen av innemiljön och val av material? 

Hur anser pedagogerna och rektorerna att förskolornas innemiljö påverkar barns fria lek? 

Kan man se några skillnader mellan de två förskolornas utformning av innemiljön? 

 

3 Bakgrund och litteraturgenomgång 

I detta avsnitt tar vi upp utgångspunkter för pedagogisk miljö ur läroplanen för förskolan, lekens 
och innemiljöns historia, tidigare forskning om lek och pedagogisk innemiljös betydelse för fri lek 
och barns utveckling.  

3.1 Utgångspunkter ur läroplanen 

I den reviderade versionen av Lpfö98 tas det upp flera olika riktlinjer för hur pedagoger ska arbe-
ta med den pedagogiska miljön i förskolan. Bland annat står det att förskolans miljö ska vara 
trygg och även utmana och locka till lek. Vidare beskrivs lekens påverkan på barns utveckling och 
lärande.  

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska 
prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former 
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande 
samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Lpfö98, sid. 6). 

Förskolans läroplan tar specifikt upp arbetslagets roll i utformningen av den pedagogiska miljön.  

Arbetslaget ska                                                                                                                                
• samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt                
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uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling 
(Lpfö, sid. 11). 

I läroplanen står det även att förskolechefen ska ansvara för att förskolans miljö och material är 
anpassat för barns utveckling och lärande. Ansvaret ligger alltså både på arbetslaget såväl som 
förskolechef.  

3.2 Lekens och innemiljöns historia 
 

 Lindqvist (1996) skriver att den fria leken som begrepp kommer från den tyske pedagogen Fried-
rich Fröbel. Han öppnade 1840 något som kallades för lek- och sysselsättningsanstalt. Den kom 
att bli föregångaren till dagens förskola. Hon refererar till Brubacher som gjort en tolkning av 
Fröbels teori. Där tas det upp att den självständiga aktiviteten i leken har en självklar plats i för-
skolan och att barnet inte ska hindras av den vuxne (Brubacher, 1947 i Lindqvist, 1996). Under 
1900-talet påverkades synen på lek av utvecklingspsykologiska teorier och på 1930-talet utmanade 
Carin Ulin och Alva Myrdal Fröbelpedagogiken. Lindqvist skriver att den pedagogiken främst 
handlade om de vuxnas förhållningssätt och kreativitet. Hon beskriver vidare att barnens lek bäst 
stimulerades med rätt leksaker. De skulle helst vara stora, starka och mångsidiga.  Under 1900-
talet påverkades synen på lek även av psykoanalytisk lekteori. Lindqvist tar upp att leken enligt 
den psykoanalytiska teorin är det viktigaste sättet för barn att bearbeta omedvetna känslor. Hon 
skriver också att det bör finnas ett rikt lekmaterial som ger möjlighet till utveckling och bearbet-
ning. Lindqvist skriver även om kognitiv lekteori. Där anser man att leken endast bör påverkas 
genom yttre medel som leksaker och lekmiljöer (Lindqvist, 1996). 

Laike (2005) skriver att miljösituationen för barn har förändrats mycket under 1900-talet men att 
grunden lades mycket tidigare med inflytande av Rousseau, Pestalozzi och Fröbel. De tankar som 
var gemensamma för dem var att de ansåg att miljön hade inflytande på barns utveckling (Laike, 
2005). Under 1900-talet påverkades miljöns utforming av bland annat Margareta Köhler, Inge-
borg Waern-Bugge och Britta Abramson. Köhler var en arkitekt som ansåg att barnen skulle ha 
tillgång till de fyra grundelementen: jord, luft, eld och vatten. Hon ritade även möbler efter barns 
mått. Waern-Bugge ritade 1933 ett daghem med inredning som visade omsorg om barn som små 
individer. På 60- och 70-talet ritade Abramson tillsammans med sin man barnstugor med material 
anpassat efter barnen, som var slitstark och mångsidigt användbart (Lundahl, 1995). I slutet av 
1900-talet gav socialstyrelsen ut en sammanfattning av kunskapen om miljön. Där står det att mil-
jön ska ha plats för större barngrupper men även plats för avskildhet och vila. Den ska vara rym-
lig och lätt för barnen att hitta i (Socialstyrelsen, 1989:7). 

3.3 Lekens betydelse för barns utveckling 

Knutsdotter Olofsson1 (2009) tar upp fler aspekter av vad barn lär sig och utvecklar genom lek. 
Hon säger att föreställa sig och tänka sig är verktyg man behöver för att kunna leka fantasilekar 
och när barn leker utvecklar de just sin fantasi och påhittighet. Hon beskriver vidare att utan fan-
tasi kan inga nya ideer födas och utan påhittighet blir inga praktiska problem lösta. Lekande barn 
vänjer sig vid att söka lösningar och tänka på olika sätt. ”Förmågan att kunna transformera verk-
ligheten till något annat är grunden i mänsklig intellektuell aktivitet” (Knutsdotter Olofsson, 
2009, sid. 79). Knutsdotter Olofsson tar även upp att genom leken sker en omedveten inlärning. 
Hon beskriver också att barn genom lek utvecklar sin förmåga att kommunicera på olika nivåer 
och även förstå signaler. Även språket utvecklas genom leken. Barnen lär sig hur man använder 
tal- och skriftspråk när de använder språket i sina lekar. Till exempel när de gör böcker till sina 

                                                 
1
 Vi referar endast till författarens efternamn. I de fall det står två namn har författaren dubbla efternamn. 
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dockor eller skriver skyltar till affären. Dale (1998) beskriver att barnen via leken utför handlingar 
som skapar utveckling genom att de i leken kan mer än de vanligtvis kan.  

3.4 Miljöns utformning och dess betydelse för barns utveckling 

I Lärandets grogrund tar Pramling Samuelsson (2007) upp att den pedagogiska miljöns utformning 
har stor betydelse för barns lärande. Hon beskriver att miljön sänder ut ett budskap om vad som 
förväntas ske just där. Även Davidsson (2008) tar upp hur man kan se på den fysiska miljöns på-
verkan på barns utveckling och lärande. Hon hänvisar till Skantze och de Jong som anser att den 
pedagogiska miljön antingen öppnar upp för eller begränsar barns möjligheter i ett rum. Pramling 
Samuelsson (2007) menar även att miljön måste utformas så att barns lärande underlättas, stimu-
leras och utmanas. Hon säger också att den pedagogiska miljön bör utformas så att barnens allsi-
diga utveckling främjas. Där har även tillgången till varierat material stor betydelse för vilka ut-
trycksformer barnen kan använda och uttrycka. Pramling Samuelsson talar även om att försko-
lans pedagogiska miljö är viktig för barns möjlighet att utveckla sitt kulturskapande. Vidare tar 
hon upp att miljön ska kunna förändras på ett flexibelt sätt och att barnen ska vara delaktiga i hur 
miljön utformas. Även Strandberg (2006) tar upp att barnens deltagande är en självklarhet. Han 
beskriver att förändringar utan barnens påverkan kan leda till att rummen blir främmande för 
dem.  I Skolans olika rum och platser sett ur barns perspektiv står det att miljön ska ge utrymme för det 
aktiva och utforskande barnet. (Davidsson, 2008). Även Aasebø (2007) påpekar vikten av att bar-
nen har en viss kontroll över miljön och att de kan använda den efter eget behov. Nordin-
Hultman (2008) tar däremot upp att det framkommit i forskning att man kan se förskolemiljön 
som strängt reglerad. Hon skriver att  barnen förväntas anpassa sig till små utrymmen och har 
inte mycket inflytande över tid, rum och aktiviteter.  

Nordin-Hultman (2004) har i sin studie om pedagogiska miljöer jämfört svenska och engelska 
förskolemiljöer. Hon har sett att man i de engelska förskolorna i större utsträckning använder 
material som pockar på uppmärksamhet, lockar till sig barn och utmanar till handling. Hon tar 
som ett exempel upp att de engelska pedagogerna ibland har tagit fram material för att det ska se 
ut som att aktiviteter redan pågår för att göra barnen nyfikna. Hon skriver också att de svenska 
förskolorna i jämförelse är mer stillsamma, lugna och svala. Nordin-Hultman tar även upp mate-
rialets placering i rummen.  

Materialet kan ses som indelat i två kategorier; det som är tillgängligt och ofta an-
vänt - lågt och centralt placerat och det som är otillgängligt och sällan använt - högt 
placerat  och i periferin. Detta innebär konkret att en stor del av materialet 
inte är tillgängligt för barnen (Nordin-Hultman, 2004, sid. 78). 

Björklid (2005) tar i sin studie upp tankar om samspel mellan lärande och fysisk miljö. Hon be-
skriver lärandet som en insikt i hur man beter sig i en speciell miljö och att man där utvecklar 
speciella färdigheter. ”Lärande sker i samspel med omgivningen – en interaktionell process – som 
förekommer i flera skilda miljöer, framförallt de som är betydelsefulla för individen.” ( sid. 27). 
Björklid skriver även att begreppet miljö omfattar en mängd saker. Hon beskriver att miljön kan 
vara både objektiv och subjektiv. Objektiv innebär den faktiska miljön, det vill säga den miljö 
man kan beskriva med t.ex. storlek och läge. Den subjektiva miljön handlar om den miljön bar-
nen upplever. Den miljön är laddad med känslor och betydelser.  

Laike (2005) menar att resultat i studien visar att variationsrika miljöer kan ha en terapeutisk ef-
fekt på hyperaktiva barn medan en miljö som inte är lika variationsrik kan ha en positiv effekt på 
autistiska barn. Vidare skriver han att barns positiva beteende kan förklaras genom en trivsam 
och variationsrik miljö. 



 8 

Björklid (2005) tar i sin studie upp en utvecklingsekologisk modell som Bronfenbrenner (1979) 
har utvecklat. Den kan användas för att strukturera miljöer som barn möter. Den kan också vara 
ett instrument för att analysera lärandemiljöer. Bronfenbrenner delar in miljön i olika system.  

Mikrosystemet: De enskilda miljöer som barn möter. T.ex. förskola, hem, fritidshem.  

Mesosystemet: Det syftar till de relationer som utvecklas mellan mikrosystemen.  

Exosystemet: I detta system ingår saker som påverkar barnens miljö indirekt. Det kan vara eko-
nomi och politik.  

Makrosystemet: Här ingår övergripande förhållanden. T.ex skollag, läroplan och konventionen 
om barns rättigheter.  

3.5 Miljöns betydelse för barns fria lek 

Nordin-Hultman (2004) skriver om en inventering av lekmaterial som gjorts av Birgitta Almqvist. 
En slutsats av den inventeringen är att förskolors lekmaterial ofta inte är ett modernt leksaksut-
bud. Nordin-Hultman skriver också att de leksaker barnen har hemma inte representeras på för-
skolorna (Almqvist 1994, i Nordin-Hultman, 2004). Hon refererar även till Annelie Fredricson 
som menar att man med förskolematerialet vill förmedla trygghet och föra vidare traditioner. 
Hon menar också att materialet då kan ses som tråkigt och utan nyhetsvärde (Fredricson, 2000 I 
Nordin-Hultman, 2004). Nordin-Hultman tar även upp att man kan få ett intryck av att försko-
lors material är rikt och varierat. Det framkommer dock i Birgitta Almqvists inventering att lek-
materialet är överraskande enformigt och begränsat (Almqvist, 1994 I Nordin-Hultman, 2004). 
Nordin-Hultman referar även till Birgitta Knutsdotter Olofsson som menar att om hon själv var 
fem år och skulle gå in i ett lekrum så skulle alla hennes lekidéer falla platt till marken. ”Pusslen 
hade hon lagt så många gånger att de måste läggas med baksidan upp för att ge lite spänning. Rita 
kunde hon förstås göra, om hon nådde upp till de fina kritorna.” (Knutsdotter Olofsson, 1991 I 
Nordin-Hultman, 2004, sid. 56).  

Davidsson (2008) har gjort en studie om barns syn på rum och platser och deras innebörd. Hon 
skriver att barns berättelser handlar främst om vilket material som finns tillgängligt i rummen och 
vilka lekar det inbjuder till. Det som är viktigt är vad man kan göra i ett rum. Davidsson skriver 
också att pedagogerna valt material som de anser passar ihop och kan kombineras. Hon tar också 
upp att barnen tycker att det är viktigt att det både finns möjlighet till enskild lek och gemensam 
lek för många barn. Barnen tycker också att miljön ska gå att förändra. Davidsson menar att bar-
nens val av plats påverkas av deras möjligheter till rörelse och gemensamma lekar.  

Knutsdotter Olofsson (1987) skriver om att arrangera för lek. Hon menar att låtsasleken frodas 
om pedagoger erbjuder varierat material så som riktiga saker, föreställande leksaker och ostruktu-
rerar material. Knutsdotter Olofsson menar även att material samt pedagogers synsätt har bety-
delse för vad barn väljer att göra under den fria leken. Hon skriver också att olika typer av mate-
rial inbjuder till olika typer av lekar.  

Material för konstruktion, läggspel, pussel etc lockar till ensamlek, parallellek eller 
stillsam sysselsättning. Material med mångsidig användning som klossar, lego, 
skynken, material från naturen, papper, lera, kartonger stora och små m m lockar 
till kreativ användning, ofta i rollek. Föreställande material som dockor, nallar, 
hundar, bilar, husshållsgrejor (riktiga och i miniformat), små möbler, rattar samt 
rekvisita i form av kläder, kronor, uniformer etc lockar till låtsaslek.För låtsaslek 
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behövs ofta inte många leksaker men många saker att leka med (Knutsdotter 
Olofsson, 1987, sid. 134). 

 

Hon tar även upp att du som pedagog genom val av material och utformning av miljön kan skapa 
utvecklande och rolig lek för barnen.  
 
 
 

4 Metod 

I detta avsnitt tar vi upp kvalitativ intervju som metod, våra urvalskriterier, beskrivning av försko-
lorna, etiska aspekter, hur vi genomfört studien samt hur vi analyserat materialet.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

Vi använde kvalitativa intervjuer och ostrukturerade observationer som metod för att samla in 
vårt material. Patel & Davidsson (2003) tar upp att syftet med kvalitativa intervjuer är att få insikt 
i personers uppfattning om något. Eftersom vi ville undersöka pedagogers syn på och tankar om 
miljöns påverkan på barns lek och utveckling anser vi att detta är en passande metod.  Patel & 
Davidsson (2003) skriver att intervjufrågor inom den kvalitativa intervjun ska ge utrymme för att 
svara med egna ord. Vi har därför valt att använda oss av öppna frågor och undvikit frågor där 
man enbart kan svara ja eller nej. Angående ostrukturerade observationer skriver Patel & Davids-
son (2003) att just den typen av observation är till för att utforska och samla så mycket informa-
tion som möjligt från ett visst område. De skriver också att forskaren innan en ostrukturerad ob-
servation oftast har hunnit få goda kunskaper om området som ska observeras. Den kunskap om 
området man samlat på sig gör att man lättare kan bestämma vad som ska observeras samt vilken 
information som är viktig att registrera.  Vi valde att använda oss av ostrukturerade observationer 
för att få en tydligare bild av förskolornas miljö. Observationerna fungerar även som stöd inför 
analysen av intervjuerna.  

 

4.2 Urval 
 

Studien har gjorts på två förskolor i samma kommun. I studien kallas de centrum och lan-
det.Förskolorna valdes ut på grund av bekvämlighet och tidigare kontakt. Intervjuerna har ge-
nomförts på två förskolor för att se om det finns skillnader mellan förskolornas miljö och peda-
gogernas och rektorernas tankar. Vi valde att enbart intervjua pedagoger med förskollärarutbild-
ning och med mer än två års erfarenhet inom yrket. Dessa kriterier sattes för att vi tycker att ut-
bildning och erfarenhet krävs för att svara på våra frågor. Kriterierna sattes även för att utesluta 
nyutexaminerade pedagoger som möjligtvis inte har lika stor insikt i bakomliggande tankar. Vi har 
även intervjuat rektorer för att få insikt i uppfattningen hos personer som är högre uppsatta inom 
verksamheten för att se eventuella likheter och skillnader. På den ena förskolan valde rektorn ut 
den pedagog vi skulle ta kontakt med utifrån urvalskriterierna. Detta kan ha påverkat studiens re-
sultat.  

Förskolan ”Landet” 
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Förskolan är byggd 1978 och har fem anställda pedagoger. Den ligger två mil utanför kommu-
nens centrum.Den är från början tänkt att bestå av två avdelningar, men har nyligen slagits ihop 
till en. På förskolan går det 34 barn.  

Förskolan ”Centrum” 

Förskolan är byggd 1975 och har 14 anställda pedagoger varav två resurs personal. Den ligger 
ungefär mitt i kommunens centrum och består av fyra avdelningar med sammanlagt 84 barn. 

4.3 Etiska aspekter 

Under vår studie har vi haft för avsikt att följa de forsknings etiska principer som vetenskapsrådet 
tagit fram.  

Under dessa finns fyra rubriker. 
 
Informationskravet vilket innebär att forskaren ska ge deltagaren information om deras uppgift 
i projektet. Deltagaren ska även informeras om de villkor som gäller för deras deltagande. 
 
Samtyckeskravet handlar om att forskaren behöver deltagarens samtycke. Du behöver även 
som forskare om du har en deltagare som är under 15 år hämta samtycke från föräldrar. Samtyck-
eskravet innebär också att deltagaren har rätt att avbryta när de själva vill utan närmare förklaring. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren skyddar sina deltagare genom tystnadsplikt. 
Vidare handlar det om att värna om deltagarens uppgifter så som namn och andra etiskt känsliga 
uppgifter för att ingen utomstående ska kunna få tag på dessa uppgifter. 
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter forskaren samlat in ej får användas i andra icke-
vetenskapliga syften. 
 
Vi har följt dessa principer som vetenskapsrådet tagit fram. Det genom att samtliga deltagare fått 
grundläggande information. Informationen gavs gemensamt med tillfrågan om medverkan i stu-
dien i from av ett informationsbrev. I brevet presenterades studiens syfte och hur vi skulle gå till-
väga när vi genomförde studien.  Det tas även upp att den deltagande närsomhelst under studiens 
gång kan välja att avbryta samarbetet utan vidare förklaring. De deltagande fick även information 
om hur det insamlade materialet skulle behandlas och att ingen annan förutom vi skulle få tillgång 
till det inspelade materialet och de bilder som togs på förskolans miljö. I studien används även 
fingerade namn på personer och förskolor för att skydda deltagarna. 

 

4.4 Genomförande 

Arbetet började med att de berörda förskolorna kontaktades genom informationsbrev via mail till 
en rektor och en pedagog på varje förskola. En av förskolorna har vi haft kontakt med tidigare 
och hade genom det redan kontaktuppgifter. Mailadressen till den andra rektorn hittades på 
kommunens hemsida. Genom rektorn fick vi adressen till en pedagog på dennes förskola. I in-
formationsbrevet presenterades syftet med arbetet och att vi ville göra observationer och inter-
vjuer. (För hela informationsbrevet se bilaga nr 1). När informanterna tackat ja bestämde vi da-
tum och tid för intervjuer och observationer. Intervjuerna och observationerna genomfördes un-
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der två dagar. Alla informanterna intervjuades var för sig. Under intervjuerna fick informanterna 
även ett underskrivet exemplar av informationsbrevet. Vi deltog båda två i alla intervjuerna och 
de spelades in via mobiltelefoner. Innan intervjuerna bestämdes vilken av oss som skulle ställa 
frågorna. Vi ställde frågorna på två intervjuer var.  Efter intervjuerna gjordes observationer av 
miljön och det togs även bilder. Förskolans miljö observerades rum för rum. Pedagogerna på för-
skolorna följde med runt för att förklara rummens funktion.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Patel & Davidsson (2003) menar att i kvantitativa studier syftar validitet till att man ska undersö-
ka det man tänkt undersöka. I kvalitativa studier syftar det däremot till hela processen. De säger 
att det kan handla om att lyckas samla in underlag för att på ett trovärdigt sätt kunna tolka någons 
livsvärld. Det kan också kopplas till hur man lyckas hitta det som är mångtydigt och motsägelse-
fullt. Patel & Davidsson skriver att man i avgörande om validitet i kvalitativa studier fokuserar på 
dess inre logik. ”En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar 
kan relateras till en meningsfull helhet.” (Patel och Davidssson, 2003, sid, 105)  

För att uppnå en god kvalitativ analys med god inre logik har vi valt att sortera in allt material un-
der olika teman. De teman som valts ut anser vi hänger ihop med de frågeställningar och det syfte 
arbetet har och att det kan bidra till god inre logik. Således anser vi att vi uppnåt god validitet.  

Hartman (2003) skriver att reliabilitet innebär att man ska ha tillförlitlig data. Utskrifter och lik-
nande ska gå att lita på och vara precisa. Patel & Davidsson (2003) nämner instrumentets tillför-
litlighet som reliabilitet och att instrumentet inte påverkas av slumpinflytanden. De skriver också 
att man för att kontrollera reliabiliteten i observationer kan  vara två observatörer vid samma till-
fälle och att man vid intervjuer kan ha en till person närvarande för att registrera intervjusvaren. 
De benämner det som interbedömarreliabilitet. Patel & Davidsson tar även upp att man genom 
att spela in via ljud eller bild kan registrera verkligheten så att det går att studera igen, det för att 
inte missuppfatta eller missa något.  

För att uppnå god reliabilitet deltog båda två i intervjuerna. De spelades även in på två mobiltele-
foner för att allt med säkerhet skulle bli inspelat. Att ha materialet inspelat gör att det kan stude-
ras flera gånger och att man inte missar något. Vi anser därmed att vi uppnått god reliabilitet.  

 

4.6 Bearbetning och analys 

För att kunna analysera resultatet sorterades intervjuerna under följande rubriker: miljöns bety-
delse, faktorer som påverkar och utformning av miljön och material. Intervjuerna transkriberades 
för att lätt kunna sammanställas. Det insamlade materialet har sorterats med hjälp av det Magne 
Holme & Krohn Solvang (1997) benämner som helhetsanalys. De säger att helhetsanalysen kan 
delas in i tre faser. Under den första fasen väljer man ett tema eller problemområde. Det kan vara 
vissa delar som man fastnar för, t.ex. återkommande åsikter. Den andra fasen handlar om att 
formulera frågeställningar utifrån problemområdet som man vill arbeta med i fortsättningen. Ef-
ter detta kommer den tredje fasen där man analyserar materialet och väljer ut de delar som är re-
levanta utifrån de frågeställningar man ställt upp.  Det var under det första steget som vi bestäm-
de oss för de tre rubriker vi sorterat materialet under. Det var ämnen som återkom i alla intervju-
erna.Frågeställningarna formulerades redan under förarbetet, då litteraturen gicks igenom. Mate-
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rialet sorterades enligt tredje fasen in under de olika rubrikerna som valts. Det gjorde materialet 
överskådligt.  

5 Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi vad som framkommit i intervjuerna och observationerna. Resultatet 
sorteras under fyra rubriker. Den första rubriken sammanfattar observationerna och de andra tre 
sammanfattar intervjuerna. I resultatet används fingerade namn. Pedagogen från förskolan ”Lan-
det” benämns som Lena. Rektorn på samma förskola benäms som Ulla. Pedagogen från försko-
lan ”Centrum” benämns som Eva. Rektorn på samma förskola benäms som Ragnar.  

5.1 Observationer av förskolornas miljö 

 

5.1.1 Förskolan ”Landet” 

I förskolans båda hallar finns hyllor att hänga av sig kläder på. I den ena hallen ligger också dock-
vrån. Den är uppbyggd av två utrymmen och liknar en liten lägenhet. Förskolan har ett sagorum 
där man gjort ett slott på ena kortsidan med hjälp av tapet. Där inne finns barbies, en leksaks-
borg, riddare och hästar, lego och tillbehör till dockskåp. På förskolan finns även en ateljé som 
från början var ett kök. Färger och penslar förvaras i lådor under diskbänken och i skåp över 
diskbänken finns de flytande färgerna. Alla skåpen är stängda. I rummet finns ett stafli med två 
sidor. I förskolans pysselrum finns en öppen garderob med pysselsaker. Längs ena långsidan 
finns en lägre hylla med papper, pennor och tyg. På förskolan finns ett kuddrum med olika stora 
kuddar och madrasser. Förskolan har även ett våtrum där man förvarar vissa saker. I samlings-
rummet finns soffor och bord, en öppen spis med värmeljus i och diverse leksaker. I en upphöjd 
del av samlingsrummet finns byggrummet. Där finns diverse klossar och ritningar på saker att 
bygga. I bokrummet finns en soffa och högt uppsatta hyllor med böcker. Förskolans matrum var 
tidigare ett rörelserum så där sitter ribbstolar på väggarna. Där står nu fem matbord. Där finns 
även öppna bokhyllor där barnen kan förvara sina saker och en öppen hylla med spel och pussel. 
I rummet finns också ett stängt skåp med pärlor. På förskolan finns ett musikrum där man byggt 
upp en scen. Där finns också olika leksaksinstrument och på en hylla står en CD-spelare och oli-
ka skivor. I förskolans andra kök står en soffa och på golvet ligger en matta med bilväg på. I 
rummet finns också bilar och bilvägar som kan byggas ihop.  

5.1.2 Förskolan ”Centrum” 

Det första rummet man kommer in i är ett kombinerat mat och pusselrum. På ena väggen hänger 
fyra stora pappersark med olika känslouttryck på. Bredvid dem sitter en spegel med en lapp där 
det står ”Gör en grimas!”. I rummet finns även duplo och pussel. Det finns även ett bord täckt 
med en grön duk där barnen leker med leksaksdjur. På förskolan finns ett målar- och våtleksrum. 
Där finns öppna hyllor med olika färger och penslar och mitt i rummet står ett stafli. I ena delen 
av rummet finns ett högt handfat och en stor blå balja för vattenlek.  Förskolan har även ett rum 
som fungerar som ateljé och pysselrum. Där inne finns genomskinliga lådor med pysselmaterial 
som flörtkulor, kottar, silkespapper och bark. Det finns också glasburkar med färgpennor i sorte-
rade efter färg. På burkarna står färgens namn och under burkarna ligger laminerade lappar med 
pennans färg. Annat material som finns där är diverse naturmaterial, äggkartonger, papper, lim 
och gips. På förskolan finns ett allrum. I allrummet finns ett avskärmat utrymme som fungerar 
som lego- och bilrum. Där finns en matta med bilväg på på golvet och en hög hylla med bilar och 
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ett parkeringshus. Det finns även lego. Till allrummet tillhör en liten hall där det står ett akvarium 
på en låg hylla. I akvariet finns små lerfigurer som barnen gjort efter sagan Petter och hans fyra 
getter. I allrummet finns även en soffa för sagoläsning samt spel och pussel. Förskolan har en 
dockvrå som liknar ett hem. Där finns till exempel datarbord, säng och skåp.  I lekrummet, som 
är uppdelat med hjälp av låga hyllor, finns kassapparater och diverse varor. Längs den andra lång-
sidan finns stängda garderober där det förvaras mer lekmaterial. Pedagogerna vill att barnen bara 
ska använda en sak i taget och har därför inte allt material framme. Barnen kan dock bara fråga 
om de får använda mer material och kan då plocka fram det själva. Pedagogerna har ett kontor på 
förskolan där det sitter en anslagstavla med förslag på aktiviteter till barnen när de inte vet vad de 
ska göra. Förskolan har ett gemensamt aktivitetsrum som förändras efter vad pedagogerna önskar 
att barnen ska göra. Just nu finns där en upphöjd koja som ser ut som en borg. Det hänger en 
repstege därifrån. Förskolan har även en hall där barnen förvarar sina kläder.  

5.2  Resultat från intervjuer  
 

Här redovisas resultatet från samtliga intervjuer där två pedagoger och två rektorer deltagit. Peda-
gogen Lena och rektor Ulla kommer från förskolan ”Landet”. Pedagogen Eva och rektor Ragnar 
kommer från förskolan ”Centrum”.  

5.2.1 Miljöns betydelse 

Det säger ju sig självt har du en torftig miljö så utvecklas du inte har du en inspire-
rande miljö utvecklar du många sinnen (Lena, pedagog) 

Lockar den till sig barnen så lockar den till sig också god och bra lek. (Ulla, rektor) 

Både Ulla och Lena anser att miljön är viktig för barns lek och utveckling. Ulla säger att miljön är 
som en tredje pedagog. Lena tar upp hur viktig en inspirerande miljö är. Lena lyfter också fram 
kuddrummets bidragande effekt på barnens utveckling genom motorikträning, fantasi och rolle-
kar. Hon berättar att det är favoritrummet på förskolan, eftersom barnen har rörelsebehov. 

 Ja men barnen har ju rörelsebehov. De lär sig genom att ha god motorik, den är ju 
viktig. Där utspelar sig väldigt mycket fantasi och rollekar bland kuddarna. (Lena, 
pedagog) 

Eva anser att miljön har en väldigt stor betydelse. Hon berättade att de, pedagogerna, kan påver-
ka barnen med deras förhållningssätt men att miljön också gör barnen till vad de är. Även Ragnar 
anser att miljön är viktig för barnen. Han beskriver att man ska se till rummen och vad rummet 
säger till barnet.  

Vi har ju tittat mycket på det med Reggio och miljön så, då har vi jobbat utifrån att 
vi tittar på rummet. Vad säger rummet? (Ragnar, rektor) 

5.2.2 Faktorer som påverkar utformingen av miljön 
 

5.2.2.1 Barns intresse, behov och ålder  

Ulla påpekar att hon tycker att det är viktigt att se till vilka barn man har i barngruppen och vilka 
intressen de har. Lena säger däremot att de ofta utgår från hur de själva vill jobba. Båda tar upp 
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att de diskuterar och utgår från läroplanen och vilka mål som finns. Ulla nämner även att de möj-
ligheter man har i lokalerna påverkar utformingen.  

Eva berättar att de utgår mycket från barnen. 

Det är ju dom vi måste utgå ifrån, inte vad vi tycker och tänker.  Barnen måste ju få 
vara delaktiga.  Inte så att vi frågar dom kanske vad dom vill göra men vi ser vad 
som upptar deras värld just nu. (Eva, pedagog) 

Hon säger också att de bara har äldre barn på avdelningen och att de snabbt utvecklas. Hon för-
klarar att det gör att när de ser ett nytt behov är de snabba att göra om.  

Vi har stora barn på vår avdelning och där märker vi att man måste ge dom hela ti-
den nånting mer för dom är snabba att koppla och.. ja jag vet inte hur jag ska ut-
trycka mig. Så ja, vi förändrar. När vi ser att ett annat behov finns så måste vi vara 
snabba och vara med och göra om. (Eva, pedagog) 

Eva berättar även att många barn på avdelningen är inne i en period där de vill bygga.  

Just nu är våra barn inne i en väldig byggperiod med stora kuddar, bygga kojor med 
madrasser och vi har ett stort rum där dom kan göra det. Jag ska inte säga alla barn 
med många av dom vill göra det. Men det är ju också en fas dom är i just nu och då 
får man tillgodose det också. (Eva, pedagog) 

 

 

5.2.2.2 Läroplanen  

Eva berättar att de inte direkt utgått från läroplanen, men att de alltid haft den med sig eftersom 
det är deras styrdokument.  

Inte konkret att vi har suttit och tittat i läroplanen att här står det här och här utan 
det är nåt som vi alltid har med oss i vårt arbete med barnen. Det är ju vårt styrdo-
kument. Men den ska ju vara öppen och innehållsrik och lärorik. Och så försöker vi 
tänka. Vi jobbar väldigt mycket med miljön. (Eva, pedagog) 

Även Ragnar påpekar att de inte direkt utgått från läroplanen ur miljösynpunkt men att de alltid 
har den med sig. Han förklarar att de har gått mycket på känsla och tittat på vad som verkligen 
behövt göras. Ragnar tar också upp att de utgått en del från Reggio Emilia och att de besökt Ho-
fors, Stockholm och Borlänge för att titta på deras förskolor för att få inspiration.  

Läroplanen?  Vi har inte tagit fram den och tittat att här står det. Nej utan det är 
sådant vi har känt än då som måste göras. Men det är klart att vi använder läropla-
nen men inte just till det hära. (Ragnar, rektor) 
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5.2.2.3 Tid och ekonomi 

Ulla tar upp ekonomi och tid som faktorer som kan försvåra möjligheterna att utveckla miljön. 
Hon säger också att det påverkar hur bra personalen förvaltar sin tid och vilken inställning de har. 
Hon berättar att pedagogerna som arbetar där har svårt att komma igång med det som ska göras. 
De vet vad som behöver göras men tar inte vara på de tillfällen som ges, t.ex. när de bara har någ-
ra barn. 

Det som stoppar upp är väl främst ekonomin. Man kanske vill måla och så har man 
inte råd att ta in målare och så måste man göra det själv. Och det i sin tur blir ju tid. 
Ekonomi och tid, inte viljan. Sen handlar det ju också om hur personalen är duktiga 
på att förvalta sin tid. Så kan det ju vara. Det är ju nån som har sagt här att man har 
svårt att komma igång. Man vet att man ska göra det men man hittar liksom inte.. 
Det är inte nån sån personlighet ”Ja men idag är det bara två barn, då gör vi det på 
en gång.” Det är inga såna personligheter och det kan ju också stoppa upp. (Ulla, 
rektor) 

Hon berättar dock att de i somras fick en vecka då de inte hade några barn på förskolan. Då fick 
de chans att möblera om och måla om.  Ulla tar även upp att hon tagit dit föreläsare från Reggio 
Emilia Institutet för att pedagogerna ska få ny inspiration. Hon tror att det bidrar till att de brin-
ner mer för arbetet då. Hon vill också fortsätta att åka på studiebesök med pedagogerna så att ar-
betet inte stannar av. En annan faktor Ulla tar upp är att byggnaden är gjord för att vara en för-
skola och det finns många rum. Hon säger också att förskolan är över 30 år gammal och att man 
inte tagit hand om sin miljö. Det gör att förskolan är väldigt sliten.  

Eva tar upp ekonomin som en faktor som påverkar. Hon säger att det är en begränsning, att de 
vill köpa in mycket nytt. Men hon säger också att de tar det material de har och gör det bästa ut-
ifrån det. Att de bara har äldre barn på avdelningen tar hon också upp, vilket gör att man inte be-
höver gömma undan lika mycket material som kan vara farligt för mindre barn. Ragnar tar upp 
att de såg att barnen inte fungerade som de önskade. Det har gjort att personalen börjat titta runt 
för att se hur det ser ut. Han beskriver att det gjort att de sett att det funnits fattig miljö på många 
ställen. Han beskriver att de blandade åldersgrupperna som finns på vissa avdelningar också är en 
faktor som kan påverka utformningen av miljön. Han säger att det gör att man inte alltid kan ut-
forma miljön som man vill, exempelvis med materialens höjd och så vidare.Ragnar berättare vida-
re att han varit med om att man sitter ner och enbart säger att man inte har pengar. Men han an-
ser att har man en kreativ personal kan man ordna mycket för lite pengar.  

Oftast sitter man ner och så säger man att man inte har några pengar. Det har man 
ju inte till sådant här det finns ju inga vikta pengar till det här. Men med kreativ 
personal så fixar dom det nästan gratis. Där finns det ju en väldigt kreativ barnskö-
tare så att sitter de och pratar om att de kanske skulle göra någonting så har hon 
fixat det dagen efter. (Ragnar, rektor) 

Ragnar säger att det inte finns någon speciell tid för att exempelvis möblera om utan det är något 
personalen har tagit sig egen tid till. Men att de även kan komma till honom och tala om vad som 
behöver göras och att de behöver extra mycket tid till det, då tar han in vikarier eller så får barnen 
vara på en av de andra avdelningarna under dagen. Ragnar tar även upp att det inte är de som 
äger lokalerna utan det är ett bolag som äger fastigheten. Det gör att de inte kan förändra så 
mycket som de själva vill genom att exempelvis måla väggar i en annan färg. 
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5.2.3 Utforming av miljön och material 
 5.2.3.1 Rummets funktion  

Ulla berättar att de åkt på många studiebesök runt om i kommunen innan de påbörjat sin plane-
ring av miljön. Hon säger att de efter studiebesöken tillsammans bestämde vilka funktioner de 
olika rummen skulle ha och vem som var ansvarig för dem. Alla pedagoger har ansvaret för olika 
rum beroende på deras intresseområde. Lena tar dock upp att de inte hunnit komma igång och 
inte har någon riktig planeringstid för detta. Ulla påpekar att det är viktigt att sprida ut material 
som lockar så att barnen också sprider sig i de olika rummen. Ulla bestämde att de efter föreläs-
ningen från Reggio Emilia Institutet skulle gå tillbaka till förskolan och ställa sig på knä för att 
komma ner på barnens nivå och se vad de egentligen ser. 

 Vad ser barnen egentligen när de kommer till förskolan? Det är ju det man måste 
tänka på. Antingen ser de nån ful baksida på nån hylla eller så ser de bara stolsben. 
Vad blir det för lek med bara stolsben? Man ser inte ens materialet. (Ulla, rektor) 

Lena talar om att de slagit ihop två avdelningar till en. Nu har de t.ex. bara en dockvrå och ett 
byggrum istället för två. Hon berättar att de inspirerats av Reggio Emilia och har därför olika rum 
för olika aktiviteter. T.ex. ett målarrum, ett byggrum och ett kuddrum. Däremot vill de att materi-
alet inte ska vara låst till ett speciellt rum, barnen ska ha chans att ta med sig det till andra rum. 
Hon nämner t.ex. att barnen när de leker i dockvrån brukar ta med sig saker därifrån när de leker 
att de ska på picknick. Lena berättar samtidigt att de inte vill arbeta helt enligt Reggio Emilia utan 
bara plocka vissa delar. Hon poängterar att de bara är i början av arbetet med miljön och att de 
har långt kvar. Ulla säger att barnen på sätt och vis är med och påverkar utformningen av miljön. 
Pedagogerna har haft dialoger med barnen om vad de tycker är roligt att göra i de olika rummen. 
De har också introducerat rummen i samlingen så att barnen fått reda på vad de kan göra i de oli-
ka rummen. 

Eva tar upp att de har valt att ha olika rum för olika material, att inte ha samma material i fler 
rum. Hon berättar att det hjälper till att sprida ut barnen. Ragnar beskriver att han är indirekt del-
aktig i hur miljön utformas. Det är han genom att ställa frågor till pedagogerna. 

Ja det gör jag ju indirekt. Jag säger ju inte direkt vad de ska göra utan jag säger mer 
att ”har ni tänkt på det här”. Hur tänker ni kring det här och varför tänker ni såhär. 
Så det är frågor oftast liksom. Ibland kanske jag vinklar frågorna väldigt kraftigt om 
de inte tänker som jag. (Han skrattar högljutt). Det finns mycket bra idéer.  Jag tän-
ker inte mest rätt. (Ragnar, rektor) 

Han beskriver att personalen har tagit sig tiden att verkligen tänka igenom sin utformning av in-
nemiljön och göra förändringar. Han berättar att han anser att om man ska göra en förändring i 
utformningen av miljön ska man ha en tanke bakom. Man ska också se till vilken barngrupp man 
har och vilken personal man har. Han lyfter fram att man ska se till hur rummen ser ut och vad 
rummen talar om för barnen.  

Om du har ett rum där barnen kan springa kan du inte säga till barnen att de inte 
får springa. Rummet säger ju det att ”spring spring och skrik” och om det ekar så 
vill man ju skrika. (Ragnar, rektor) 
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5.2.3.2 Materialets tillgänglighet 

Ulla vill att allt ska vara på barnens nivå. Hon ger förslag på att man kan lägga allt material i glas-
burkar eller andra genomskinliga behållare så man ser vad som finns. Lena säger att det finns 
mycket material som är undanstoppat och som inte finns tillgängligt för barnen.  Eftersom för-
skolan är från 1978 finns mycket gammalt material som inte ens pedagogerna vet hur det ska an-
vändas. Hon berättar vidare att de har blandade åldrar på barnen. Det leder till att visst material 
inte finns på barnens nivå för att det inte ska användas av de yngsta barnen. De äldre barnen får 
därför fråga efter det materialet. Hon berättar att deras mål är att ta bilder på materialet som finns 
i stängda skåp för att de äldre ska veta vad som finns. Hon tror att det skulle bli mer inbjudande. 

Eva tar upp att eftersom de bara har äldre barn på avdelningen har de tanken att allt ska vara till-
gängligt. Hon säger dock också att det finns visst material, så som pysselmaterial, som inte finns 
tillgängligt för barnen för att det finns mindre barn i huset.  

Vi har resonerat såhär eftersom vi bara har stora barn. Tanken var att allt ska vara 
tillgängligt, det ska inte vara att man frågar och vi säger att nej vi har inte tid. Dom 
ska bara kunna säga vi vill göra det här och ja varsågod gå och gör det där, ni vet 
var det finns. Men inte sånt material som man kanske behöver ha lite koll på vad 
dom gör och annat pysselmaterial och sådär som småbarn gärna stoppar i munnen, 
vi har ju småbarn i huset. Men vi försöker att ha en så öppen inställning till det 
dom vill göra som möjligt, att dom ska kunna få göra det dom vill göra. Men vissa 
omständigheter gör ju ibland att man inte kan ha allt långt ner även när man jobbar 
med stora barn. Just för tillfället i vårat pysselrum så står allt högt upp men i lådor 
som man kan se igenom då är det ändå lätt för dem att se vad de vill göra. (Eva, 
pedagog) 

 
6 Diskussion 

I detta avsnitt analyseras det material och den litteratur vi tidigare presenterat under samma ru-
briker som i resultatet. Diskussionens rubriker är miljöns betydelse, faktorer som påverkar och 
utformning av miljön och material. I detta avsnitt tas även metoddiskussion samt slutsatser upp.  

6.1 Miljöns betydelse 

I resultatet framkommer att Lena, pedagogen från förskolan ”Landet”, upplever att barnens favo-
ritrum är kuddrummet. Hon påpekar att det är på grund av deras rörelsebehov. Att barn ofta väl-
jer rum efter möjlighet till rörelselek och gemensam lek är något som kan styrkas av Davidsson 
(2008) som gjort en studie kring barns syn på rum där det tas upp att möjlighet till rörelselek och 
gemensam lek påverkar barnens val av rum. Att ha ett sådant rum där barnen kan leka rörelsele-
kar tillsammans i större grupper är något som Socialstyrelsen (1989) tagit upp som ett krav redan 
1989. I sina allmänna råd tar de upp att miljön ska ha plats för stora barngrupper och vara rymlig. 
Under intervjun med Lena framkommer också att hon sett att det finns fantasi och rollek i kudd-
rummet.  

Ja men barnen har ju rörelsebehov. De lär sig genom att ha god motorik, den är ju 
viktig. Där utspelar sig väldigt mycket fantasi och rollekar bland kuddarna. (Lena) 
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Vi anser att förskolan ”Landets” kuddrum är ett rum som kan bidra till barns fortsatta utveckling 
genom att utveckla deras fantasi. Knutsdotter Olofsson (2009) skriver att barn utvecklar sin fan-
tasi genom lek. Hon beskriver att man behöver fantasi för att lösa praktiska problem och komma 
med nya idéer. ”Förmågan att kunna transformera verkligheten till något annat är grunden i 
mänsklig intellektuell aktivitet.” (Knutsdotter Olofsson, 2009, sid. 79). Att barnen får chans att 
använda sin fantasi och skapa egna lekvärldar bland kuddarna anser vi kunna bidra till deras intel-
lektuella utveckling. I en tidigare bok av Knutsdotter Olofsson (1987) står det att pedagogers syn-
sätt har betydelse för vad barnen väljer att göra under den fria leken. Man kan tänka sig att kudd-
rummet är ett favoritrum även bland pedagogerna och att det smittar av sig på barnen. Även pe-
dagogen Eva från förskolan ”Centrum” anser att pedagogernas förhållningssätt påverkar barnen. 
Knutsdotter Olofsson (1987) tar även upp att material med mångsidigt användningsområde som 
till exempel klossar och kartonger lockar till kreativ användning, ofta i rollek. Att pedagogen ser 
mycket rollek i kuddrummet kan bero på just det anser vi, att kuddar även är mångsidigt använd-
bara.  

Ragnar, rektor på förskolan ”Centrum”, säger i intervjun att de tittat på rummen och vad det sä-
ger till barnet. Att utgå från vad rummet säger till barnen är något som även Pramling Samuelsson 
(2007) tar upp. Hon säger att miljön har stor betydelse och att den sänder ut ett budskap om vad 
som förväntas ske. Eva, pedagog på förskolan ”Centrum” har åsikter som stämmer överens med 
Pramling Samuelsson. Eva tycker att miljön gör barnen till det de är. Det är ett synsätt som vi 
upplever genomsyrar hela förskolans ”Centrum”s verksamhet. 

 
6.2 Faktorer som påverkar 
6.2.1 Barns intresse, behov och ålder 

Pramling Samuelsson (2007) tar upp att miljön ska kunna förändras på ett flexibelt sätt och att 
barnen ska vara delaktiga i hur miljön utformas. Även Strandberg (2006) tar upp att barnens del-
tagande är en självklarhet. Han beskriver att förändringar utan barnens påverkan kan leda till att 
rummen blir främmande för dem. Eva på förskolan ”Centrum” säger att de utgår mycket från 
barnen och deras behov. 

Det är ju dom vi måste utgå ifrån, inte vad vi tycker och tänker.  Barnen måste ju få 
vara delaktiga.  Inte så att vi frågar dom kanske vad dom vill göra men vi ser vad 
som upptar deras värld just nu. (Eva, pedagog) 

Eva berättar också att de snabbt ändrar miljön när de ser nya behov hos barnen.  

Vi har stora barn på vår avdelning och där märker vi att man måste ge dom hela ti-
den nånting mer för dom är snabba att koppla och.. ja jag vet inte hur jag ska ut-
trycka mig. Så ja, vi förändrar. När vi ser att ett annat behov finns så måste vi vara 
snabba och vara med och göra om. (Eva, pedagog) 

Man kan tolka det Eva säger som att de på förskolan ändrar miljön på ett flexibelt sätt och att 
barnen är delaktiga på det vis att man utgår från deras behov och vad de gör just nu. Ulla, som är 
rektor på förskolan ”Landet”, säger även hon att det är viktigt att utgå från barnen och deras in-
tresse medan Lena, som är pedagog på samma förskola, säger att de ofta utgår ifrån vad pedago-
gerna tycker och tänker. Vi upplever att de har visioner att utgå från barnen men att de inte riktigt 
nått sitt mål ännu då det råder delade tankar. Lena påpekar att de är i början av arbetet och det 
kan ha en bidragande effekt.  
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På förskolan ”Centrum” har de ett gemensamt aktivitetsrum som förändras beroende på vad pe-
dagogerna tycker att barnen ska göra. Det rummet skulle kunna utvecklas ytterligare genom att 
barnen får vara med och inreda. Aasebø (2007) påpekar vikten av att barnen har en viss kontroll 
över miljön och att de kan använda den efter eget behov. Det skulle man kunna använda det ge-
mensamma aktivitetsrummet till för att se till att barnen är delaktiga.  

 

6.2.2 Läroplanen 

I resultatet framkommer att både pedagogen och rektorn från förskolan ”Centrum” anser att de 
inte konkret utgått från läroplanen men att de ändå har den med sig.  

Läroplanen?  Vi har inte tagit fram den och tittat att här står det. Nej utan det är 
sådant vi har känt än då som måste göras. Men det är klart att vi använder läropla-
nen men inte just till det hära. (Ragnar, rektor) 

Även om de inte direkt utgått från det som står i läroplanen kan man se att de uppnått de målen 
för miljön som finns. I den reviderade versionen av läroplanen för förskolan står det att försko-
lans miljö ska vara trygg och även utmana och locka till lek. Det står även att rektorn ansvarar för 
att förskolans miljö och material är anpassat efter barns utveckling och lärande. Genom att de har 
en tanke med varje rum kan man tänka sig att det ger en trygghet hos barnen då de vet vad de 
kan göra. Att materialet är tillgängligt för barnen och att de ofta inte behöver fråga kan locka till 
lek. Rektorn på förskolan ”Centrum” berättar att han inte direkt påverkar utformningen av miljön 
men att han ställer frågor för att utveckla miljön.  

Ja det gör jag ju indirekt. Jag säger ju inte direkt vad de ska göra utan jag säger mer 
att ”har ni tänkt på det här”. Hur tänker ni kring det här och varför tänker ni såhär. 
Så det är frågor oftast liksom. Ibland kanske jag vinklar frågorna väldigt kraftigt om 
de inte tänker som jag. (Han skrattar högljutt). Det finns mycket bra idéer.  Jag tän-
ker inte mest rätt. (Ragnar, rektor) 

I läroplanen (Lpfö98) står det att rektorn ska ansvara för att förskolans miljö och material är an-
passat för barns utveckling och lärande. Ansvaret ligger alltså både på arbetslaget såväl som rek-
tor. Genom att ställa frågor är rektorn på förskolan ”Centrum” med och påverkar hur miljön ut-
formas, som rektorer enligt läroplanen ska göra.  

 
6.2.3 Tid och ekonomi 

Pedagoger och rektorer på de båda förskolorna beskriver tid och ekonomi som faktorer som kan 
påverka, och ofta begränsa, verksamheten.  

Det som stoppar upp är väl främst ekonomin. Man kanske vill måla och så har man inte 
råd att ta in målare och så måste man göra det själv. Och det i sin tur blir ju tid. Ekonomi 
och tid, inte viljan. Sen handlar det ju också om hur personalen är duktiga på att förvalta 
sin tid. Så kan det ju vara. Det är ju nån som har sagt här att man har svårt att komma 
igång. Man vet att man ska göra det men man hittar liksom inte.. Det är inte nån sån per-
sonliget ”Ja men idag är det bara två barn, då gör vi det på en gång.” Det är inga såna 
personligheter och det kan ju också stoppa upp. (Ulla, rektor) 
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Oftast sitter man ner och så säger man att man inte har några pengar. Det har man ju inte 
till sådant här det finns ju inga vikta pengar till det här. Men med kreativ personal så fixar 
dom det nästan gratis. Där finns det ju en väldigt kreativ barnskötare så att sitter de och 
pratar om att de kanske skulle göra någonting så har hon fixat det dagen efter. (Ragnar, 
rektor) 

I resultatet kan man se att båda förskolorna har samma mål gällande miljön, att materialet ska 
vara tillgängligt och att allt ska vara på barnens nivå.Vi anser att förskolan ”Centrum” kommit en 
aning längre i sitt arbete med miljön. Det kan bero på att personalen där använder sin tid på ett 
mer effektivt sätt och att personalen på förskolan ”Landet” kan ha svårt att komma igång. Lind-
qvist (1996) skriver att den utvecklingspsykologiska pedagogiken, som påverkat synen på lek un-
der 1900-talet, främst handlade om de vuxnas förhållningssätt och kreativitet. De tankarna kan 
tänkas ligga kvar och vara en anledning till varför de tar upp att man kan göra mycket av lite med 
kreativ personal och att det är avgörande för hur snabbt utvecklingen går framåt.  

 

 

6.3 Utformning av miljön och material 
6.3.1 Rummets funktion 

Davidsson (2008) säger i sin studie att pedagogerna valt material som de anser passar ihop och 
kan kombineras. Detta kan man även se i båda förskolornas arbete då de delat upp rummen efter 
olika funktioner och olika typer av material. Både rektorn på förskolan ”Landet” och pedagogen 
på förskolan ”Centrum”  berättar att de valt att sprida ut materialet för att också sprida ut barnen.  

Pramling Samuelsson (2007) säger att miljön sänder ut ett budskap om vad som förväntas ske just 
där. Det är något som rektorn på förskolan ”Centrum” tagit fasta på.  

Om du har ett rum där barnen kan springa kan du inte säga till barnen att de inte 
får springa. Rummet säger ju det att ”spring spring och skrik” och om det ekar så 
vill man ju skrika. (Ragnar, rektor) 

Rektorn på förskolan ”Landet” pratar också om vad miljön kan säga till barnen. 

Vad ser barnen egentligen när de kommer till förskolan? Det är ju det man måste 
tänka på. Antingen ser de nån ful baksida på nån hylla eller så ser de bara stolsben. 
Vad blir det för lek med bara stolsben? Man ser inte ens materialet. (Ulla, rektor) 

 

Att vara medveten om att miljön sänder ut budskap kan vara bra att tänka på som pedagog, och 
även som rektor. Att båda förskolorna är medvetna om detta är en bra grund i arbetet med mil-
jön anser vi.  

 

6.3.2 Materialets tillgänglighet 
 

Båda pedagogerna beskriver sina barnsituationer. På förskolan ”Landet” har man blandade åld-
rar, från 1-5 år, medan man på förskolan ”Centrum” endast har äldre barn. Båda pedagogerna 
påpekar att åldern på barnen har betydelse för vilket material man kan ha tillgängligt. Lena menar 
att det är svårt att ha allt på barnens nivå när man har blandade åldrar på barnen. På grund av 
detta kan det vara lättare för förskolan ”Centrum” att ha utvecklande och lockande material till-
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gängligt då de bara har äldre barn på avdelningen. Förskolan ”Landet” måste ha vissa saker in-
stängda på grund av att det inte ska användas av mindre barn. Både Ulla och Lena berättar dock 
att de har som mål att ha allt material synligt genom att ha det i genomskinliga burkar eller ha bil-
der på materialet på skåpen. Det är något som Eva berättar att de på förskolan ”Centrum” redan 
har. Att materialet på förskolan ”Centrum” är synligt och förvaras  i genomskinliga lådor var nå-
got som visade sig i observationen av miljön. I observationen kom det även fram att materialet på 
förskolan ”Landet” ofta är i stängda skåp på grund av de små barnen. Här kunde vi återigen se 
att förskolorna har samma vision men att de kommit olika långt i arbetet. Det kan som sagt bero 
på att det är lättare att ha materialet på barnens nivå när man endast har äldre barn.  

 

Nordin-Hultman (2004) skriver om materialets tillgänglighet i sin studie. 

 

Materialet kan ses som indelat i två kategorier; det som är tillgängligt och ofta an-
vänt - lågt och centralt placerat och det som är otillgängligt och sällan använt - högt 
placerat och i periferin. Detta innebär konkret att en stor del av materialet inte är 
tillgängligt för barnen. (Nordin-Hultman, 2004, sid. 78). 

 

Att materialet är indelat i dessa kategorier kan man även se på de undersökta förskolorna. På för-
skolan ”Landet” berättar Lena att de har visst material otillgängligt på grund av de små barnen. 
Hon säger även att de har mycket gammalt material som de inte vet hur de ska använda som ock-
så är undanstoppat. Eva berättar att de på förskolan ”Centrum” har lite av sitt pysselmaterial på 
högre hyllor, dock i genomskinliga lådor så att barnen ser vad som finns.  

 

Nordin-Hultman (2004) tar även upp resultatet från en inventering av lekmaterial som gjorts av 
Birgitta Almqvist. En slutsats ur den inventeringen är att förskolors lekmaterial ofta inte är ett 
modernt leksaksutbud och att de leksaker barn har hemma inte finns representerade på försko-
lan. På förskolan ”Landet” finns mycket material från 1970-talet som inte ens pedagogerna vet 
hur det ska användas. På förskolan ”Centrum” fanns ett exempel på modernt leksaksutbud, vilket 
var ett databord i dockvrån som man gjort av ett bord, tangentbord och en anslagstavla. Mycket 
material på förskolorna är inte uppdaterat. Det kan bero på att man inte har ekonomi för att köpa 
in det nyaste.  

 

6.3.3 Förskolornas miljö 

Lundahl (1995) skriver att synen på miljön under 1900-talet påverkats av bland annat Margareta 
Köhler. Köhler ansåg att barnen skulle ha tillgång till de fyra grundelementen, jord, luft, eld och 
vatten. Något man kan se, som kan vara spår av detta, är att båda förskolorna har tillgång till vat-
tenlek. Dock skulle förskolan ”Landet” kunna utnyttja sitt våtrum mer då det just nu förvaras sa-
ker där. Man kan även se användandet av naturmaterial på förskolan ”Centrum” som ett spår av 
elementet jord.  

Lindqvist (1996) skriver om utvecklingspsykologiska teorier och dess påverkan på leken. Hon 
skriver att leken stimulerades bäst med rätt leksaker. De skulle helst vara stora, starka och mång-
sidiga. Material som man kan hitta idag på förskolorna som stämmer överens med detta är kuddar 
och madrasser. Eva berättar att de har ett stort rum där barnen har tillgång till kuddar och mad-
rasser. Även Lena tar upp att de har ett kuddrum med olika stora kuddar och madrasser. Det är 
även barnens favoritrum på förskolan. Även Eva säger att barnen på förskolan ”Centrum” just 
nu är i en byggperiod.  
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6.4 Slutsatser 

I vår undersökning har vi kommit fram till att båda förskolorna har liknande visioner angående 
miljön och hur den ska utformas. Deras visioner stämmer överens med det man kan läsa i forsk-
ning och litteratur inom området. Det har också framkommit att förskolorna hunnit olika långt i 
sitt arbete med miljön. Det beror på olika faktorer som tid, ekonomi, personalens inställning och 
barnens ålder. Man kunde se att blandade åldrar på barn försvårade utformingen av miljön och 
materialets tillgänglighet. Även pedagogernas förmåga att ta tag i saker och använda tiden opti-
malt visade sig vara en stor faktor. Båda förskolorna arbetade efter samma mål och visioner. I 
och med att förskolan ”Landet” endast var i början av sitt arbete kan man tänka sig att den om 
ett år eller liknande ser helt annorlunda ut. Vi observerade förskolan i början av deras arbete med 
miljön och vi tror att förskolan ”Landet” i framtiden kommer att ha en miljö som är mer lik för-
skolan ”Centrum” då de har samma grundläggande idéer.  

6.5 Metoddiskussion 
 

Genom att använda kvalitativa intervjuer och öppna intervjufrågor fick vi bra och användbara 
svar på våra frågor. I och med de frågor som ställdes blev frågeställningarna besvarade. Att ha in-
tervjuerna inspelade underlättade analysarbetet oerhört, det gjorde att vi fick med allt relevant 
som framkom i intervjuerna. Något som hade kunnat berika undersökningen skulle vara att inter-
vjua fler pedagoger från samma förskola för att få en bredare bild. Något mer som kan tänkas be-
rika studien skulle vara att observera barnen i miljön för att få en bättre bild av hur den verkligen 
används och även för att se hur pedagogerna använder miljön med barnen. Det hade dock krävt 
mer tid och större förberedelser. Det är något man skulle kunna göra om man gör en mer omfat-
tande studie under längre tid. Vi tror även att vi hade fått ett annat resultat om undersökningen 
genomförts längre fram då förskolan ”Landet” inte var mitt i arbetet med att göra om miljön.  

7 Fortsatt forskning 

Efter arbetet anser vi att det skulle vara intressant att göra en studie där man observerar barnen i 
miljön och hur den används då. En annan idé kan vara att göra en inventering av material i för-
skolor. Man skulle även kunna göra studier ur barns eller föräldrars perspektiv.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Intervjufrågor till pedagogerna 

Vad anser du om miljöns påverkan på barns fria lek? 

I läroplanen tar man upp flera olika punkter om hur man ska arbeta med den pedagogiska miljön. 
Har ni diskuterat det? 

Hur tycker du/ni att ni uppfyller det som står i läroplanen angående miljön?  

Har ni någon speciell tanke med möbleringen av rummen och det material ni valt? 

Finns det någon tanke med hur materialet är placerat? 

Vilka faktorer har påverkat utformningen av innemiljön och valet av material? 

Finns det något rum eller någon plats som är mer populär bland barnen? 

Om ja, varför tror du/ni att det är så? 

Finns det något material som barnen inte får använda själva? 

Om ja, varför? 

 

Intervjufrågor till rektorerna 

Vad anser du om miljöns påverkan på barns fria lek? 

I läroplanen tar man upp flera olika punkter om hur man ska arbeta med den pedagogiska miljön. 
Har ni diskuterat det? 

Vem har det yttersta ansvaret för utformingen av den pedagogiska miljön på förskolan? 

Hur delaktig är du i planeringen av förskolans innemiljö? 

Vilka faktorer har påverkat utformningen av innemiljön och valet av material? 

Har du under din rektorsutbildning fått någon information om miljöns betydelse? 

 


