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Abstrakt 
 
Titel: 
Inomhusmiljön- Förskollärares upplevelser av inomhusmiljöns betydelse för barns 
lärande 
 
Indoor environment- Preschool teachers experiences of the indoor environment´s 
importance on children's learning 
 
Utformningen av inomhusmiljön kan se väldigt olika ut på olika förskolor där variationer 
finns vad gäller användning av rum och material. Syftet med studien är att ta reda på 
förskollärares upplevelser av miljöutformning och materials betydelse för barns lärande 
samt vilka möjligheter och begränsningar som finns i inomhusmiljön. Eftersom studien 
fokuserar på förskollärarnas upplevelser har intervjuer genomförts med fem stycken 
förskollärare utifrån en kvalitativ metodansats och på så vis har information erhållits som 
är fördjupad och nyanserad. Intervjun har strukturen av öppna frågor för att få 
förskollärarnas upplevelser beskrivna med deras egna ord. Intervjufrågorna är till viss del 
formulerade utifrån personlig erfarenhet men även av studiens tidigare forskning samt 
den teoretiska utgångspunkten som är det sociokulturella perspektivet.   Intervjuerna är 
transkriberade och resultatet är kategoriserat och analyserat.  
 
Resultat som framkom i studien kring miljöutformning och barns lärande visar att 
inomhusmiljöns utformning i sig inte påverkar barns lärande lika mycket som de personer 
som vistas i miljön. Resultat gällande material och barns lärande visar att det inte är 
materialet i sig som påverkar barns lärande utan vad barn och vuxna tillsammans gör med 
det. Resultat kring möjligheter och begränsningar i inomhusmiljön lyfter betydelsen av 
att förskollärare uppmärksammar och tillmötesgår barns intressen, att de skapar en miljö 
som är säker och trygg samt att de introducerar material och är närvarande i barnens lek 
och aktivitet.  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förskola, inomhusmiljö, tillgänglighet, möjligheter, begränsningar   
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1 Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras en inledning som beskriver val av undersökningsområde samt 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
1.1 Inledning  
Under förskollärarutbildningens verksamhetsförlagda perioder, VFU, har stora 
variationer observerats kring hur förskollärare väljer att utforma sin inomhusmiljö, både 
vad gäller rum och material. Även tillgängligheten på material och huruvida material får 
flyttas mellan rum skiljer sig åt bland förskolorna. Därför undersöks det i  studien vad 
dessa variationer i förskolan grundas på och hur de kan tänkas få betydelse för barns 
lärande genom att förskollärare med egna ord får berätta om sina upplevelser. Det kan 
vara betydelsefullt att vara medveten om inför kommande profession. Avsikten med 
studien är att bidra med kunskap som kan användas av verksamma inom förskolan för 
ökad förståelse och medvetenhet kring miljöutformning och materials betydelse för barns 
lärande. I studien används material som ett genomgående begrepp och innefattar 
placering, tillgänglighet och materialval. Begreppet lärande inkluderar både barns 
individuella och kollektiva erfarenheter och kunskaper. Inomhusmiljön i studien 
kännetecknas av de rum och det material som finns på förskolan.  
 

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 (Lpfö 98 rev 2016:9). 

 
Läroplanen, som är ett av förskolans styrdokument, framhäver miljöns betydelse för barns 
lärande. Förskolan är för de flesta barn den plats de möter först under sin utbildningsgång. 
Därför behöver inomhusmiljön på förskolan vara utformad på ett sätt som möjliggör lek 
och lärande i riktning mot förskolans strävansmål.  
 
Nordin-Hultman (2004) påstår att det finns en allmän uppfattning att förskolan erbjuder 
barnen ett rikt utbud av material men i verkligheten kan både utbudet och tillgängligheten 
i verksamheten vara sparsam och variationslös. Dagliga rutiner styr mycket av tiden i 
barnens vardag i förskolan och på så sätt får de endast tillgång till aktiviteter i rum under 
vissa delar av dagen, vilket innebär att barn anpassas mer till rådande ordning än de får 
ge uttryck för sina egna behov i miljön. Denna forskning stämmer med upplevelserna från  
VFU-perioderna och därför blir det intressant att ta reda på om förskollärare upplever att 
miljöutformning och material har betydelse för barns lärande i förskolan. Även eventuella 
möjligheter och begränsningar som förskollärare kan ställas inför vid utformningen av 
miljön och placering och val av material är av intresse för studien. 
 
Observationerna från VFU-perioderna kring materials tillgänglighet kan  ses i relation till 
Björklids (2005) yttrande om att material bör vara tillgängligt och lättåtkomligt för barn 
så att de kan leka ostört utan att alltid behöva be vuxna om hjälp, samt att miljön behöver 
vara utformad på ett sätt som gör att barn kan klara sig själva och träna sin självständighet. 
Med tanke på att författaren anser att god utformning av miljön är ett sätt för förskollärare 
att visa  barnen respekt blir det intressant att undersöka vad som ligger till grund för de 
variationer som förekommer i de aktuella förskolorna.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att ta reda på förskollärares upplevelser av miljöutformning och 
materials betydelse för barns lärande samt vilka möjligheter och begränsningar som finns 
i inomhusmiljön.  
 
  

- Vilken betydelse upplever förskollärare att miljöutformning och material 
har för barns lärande i förskolan? 

- Vilka möjligheter och begränsningar upplever förskollärare att det finns 
vad gäller miljöutformning och material i förskolan?  
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2 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som innefattar den tidigare forskning 
som är relaterad till valt undersökningsområde. Strukturen följer huvudrubrikerna 
miljöutformning och barns lärande samt material och barns lärande. Varje avsnitt avslutas 
med en kort sammanfattning.  
 
2.1 Miljöutformning och barns lärande 
 
2.1.1 Utformning av förskolans inomhusmiljö  
Tadjic, Martinec och Farago (2015) menar att förskolans inomhusmiljö får positiv 
betydelse för barns utforskande och utveckling om den utformas på sätt som ger barnen 
möjligheter till självbestämmande, ansvar och initiativtagande samt hjälper dem att 
förbättra sina kognitiva färdigheter. Miljön innefattar  möbler, inredning, leksaker och 
böcker, och är föränderlig tack vare de deltagare som finns i den. Enligt Granbom (2007) 
får rum betydelse för barnens utveckling, exempelvis vad gäller att tillåta rörelse och 
motoriska uttryck. Vid utformandet av den pedagogiska inomhusmiljön tenderar 
förskollärare att fokusera på det individuella barnet istället för barn som del av ett 
sammanhang. Den fysiska miljön i förskolan måste ändras och anpassas efter barnens 
behov  beroende på den barngrupp som för tillfället huserar på avdelningen.  
 
2.1.2 Variation av rum 
Förskolans rum kan enligt Tadjic, Martinec och Farago (2015) utformas utifrån olika 
områden, exempelvis läshörna, vattenlek, ateljé och bygg- och konstruktion. Det skapar 
en trygghet och stabilitet för barnen att ha möjlighet att överblicka rummet och kunna 
utforska på ett för dem inbjudande och kreativt sätt. I en jämförande studie undersöker 
Nordin-Hultman (2004) den pedagogiska miljön mellan svenska och engelska förskolor. 
Där visade sig båda vara välplanerade verksamheter där lokaler är uppdelade i olika rum 
för olika aktiviteter, exempelvis snickarrum, dockrum och matrum. Enligt Engdahl 
(2011) är en miljö anpassad för de barn som finns i den utmärkande och avgörande för 
barns lärande. Där anses barns förmågor och kompetenser kunna utvecklas beroende på 
de förutsättningar som finns i förskolemiljön. Barn är sociala varelser och deras aktiviteter 
och utforskande påverkas av den omgivande miljön men gör också att miljön förändras. 
Under kort tid kan ett stort antal variationer och förändringar genomföras av de vuxna i 
inomhusmiljön, exempelvis genom ommöblering av rum och utbyte av material.  
 
2.1.3 Reglering av tid och rum  
Ekström (2007) nämner att mycket av vardagen i verksamheterna är styrd av rutiner, 
regler, kontroll och ordning. Förskollärare finns ofta närvarande i den fria leken för att ge 
handräckning eller lösa uppkomna konflikter. Då förskollärare har många uppgifter 
utöver barns omsorgsbehov, såsom praktiska göromål och raster som ska tas ut i skift, 
kan det vara svårt att få tid till att delta i lek och barns lärande dokumenteras oftast vid 
planerade aktiviteter. Det är inte bara inomhusmiljöns rum som är planerade utan även 
tiden på förskolan då den följer rutiner för måltider, samling eller utevistelser. I Nordin-
Hultmans (2004) jämförelsestudie som refererades till i stycket ovan visade sig den 
svenska förskolan vara mer reglerad av tid där varje dag följde samma struktur med 
planerade aktiviteter såsom samling och utomhusaktivitet.  I engelska förskolor fanns en 
svagare reglering av tid och färre fasta rutiner där barnen på ett friare sätt kunde lägga 
upp sin dag  efter vilka aktiviteter de valde.  
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Enligt Ekström (2007) kan rum på förskolan kallas för olika saker beroende på tiden på 
dagen och vad de används till. Matrum kan bli lekrum och målarrum kan bli vilorum, 
beroende på de behov som finns på avdelningen som exempelvis barngruppens storlek 
och åldersspridning. De rum som är störst till ytan används ofta till sovutrymme åt de 
mindre barnen efter lunchtid och kan innebära att de äldre vakna barnen då får leka 
stillsamma lekar som kräver liten yta, samt att de får tala tystare till varann av hänsyn till 
de sovande. Under den tiden används ofta material som är avsett för stillsam 
sysselsättning såsom pussel och spel. Det materialet används inte i samma utsträckning 
under den fria leken övriga tider på dagen. Vid dessa aktiviteter är även den vuxne mer 
närvarande än vid fri lek och samtalen mellan deltagarna handlar till stor del om det 
material som för tillfället används.  
 
Centralt i avsnittet som rör miljöutformning och barns lärande är att förskolans 
inomhusmiljö enligt Granbom (2007) bör utformas på sätt som skapar möjligheter genom 
att anpassa och förändra efter barns behov och intressen. Även Engdahl (2011) beskriver 
att inomhusmiljöns rum förändras och varieras efter barns lek och utforskande aktiviteter 
men att barn även måste anpassa sig efter den befintliga miljön. Trots Granbom och 
Engdahls betoning på föränderlig miljö så kan det vara svårt att genomföra med tanke på 
Nordin-Hultmans (2004) skildring av den svenska förskolan som till stor del reglerad av 
tid och rutiner. Ett exempel på regleringen kan ses i Ekströms (2007) beskrivning av att 
rum i förskolan får skiftande användningsområden under en dag beroende på barnens 
behov.  
 
2.2  Material och barns lärande  
 
2.2.1 Barns lärande i lek och aktivitet 
Granbom (2007) menar att det är förskollärarnas ansvar att utforma miljön, och möblera 
om vid behov, på ett för barnen stimulerande och utmanande sätt enligt läroplanen. Det 
får konsekvenser för barnens lärande, både individuellt och kollektivt, då vissa material 
och leksaker uppmuntrar till ensamlek och andra till lek i grupp. Vad gäller barns lärande 
ska de vuxna se och uppmärksamma varje enskilt barn men även ge möjligheter till 
kollektivt samspel och lek. Även Tadjic, Martinec och Farago (2015) påstår att noggrant 
organiserade rum får positiv betydelse för förskolebarns lärande då barnen kan utföra 
aktiviteter på egen hand, ges möjlighet att göra val. Att ta ansvar samt ta kontakt och 
samspela och kommunicera med andra barn och vuxna. Genom att förskolans rum är 
utformade efter områden kan förskolläraren erbjuda aktiviteter som är individanpassade 
med möjlighet till både samspel i grupp och att sitta ostört på egen hand. 
  
Att möjlighet till lek och lärande ska finnas oavsett barngrupp eller åldersindelning tar 
Granbom (2007) upp i en studie där det hos intervjuade förskollärare framkom att den 
ultimata barngruppen var den åldershomogena. I den miljön ansåg förskollärarna att 
barnens lärande optimeras, eftersom barnen då antas ha liknande behov vilket underlättar 
utformningen av rum och utbudet av material. Även Martinsen (2015) tar upp 
barngruppens storlek i samband med möjligheter och begränsningar i miljön för barns lek 
och lärandeaktiviteter i sin studie gjord i norska förskolor. Där visade det sig att de 
begränsande faktorerna var stora barngrupper, samt en miljöutformning och ytstorlek som 
gjorde lek i mindre grupper svårt att genomföra och där grupperna var icke 
åldershomogena. Barnen var beroende av vuxna för att nå otillgängligt material och där 
fanns en avsaknad av skapande material. De faktorer som underlättade barnens lek och 
läraktiviteter var istället små barngrupper med möjlighet att genomföra lek i små grupper 
och gott om skapande material.  
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Engdahl (2011) tar upp att det material och de leksaker som finns för barn att tillgå ofta 
är det som inbjuder till samspel och lek, men som likväl kan leda till hastigt uppkomna 
konflikter. De yngre barn som inte har ett fullt utvecklat språk använder ofta fysiska ting 
för att bjuda in till lek och med icke-verbal kommunikation lär de sig turtagning, 
förhandling, att hjälpa varandra och att rikta sin uppmärksamhet på samma sak som 
kamraten. Att erbjuda kompisen en leksak eller härma varandras lek med material är ett 
sätt att samspela och interagera för dem. Barns egna initiativ måste få ta plats i en 
inbjudande miljö som uppmuntrar till samspel. Barn kan delta i lek men utan att vara 
involverade, samtidigt som en del barn på eget bevåg förhåller sig mer passiva i samspel 
och lek. I samspel utvecklar barn ständigt nya strategier för lärande. 
 
2.2.2  Utbud och tillgänglighet i förhållande till barns lärande 
Det som styr barnens lek beror till viss del på det utbud av material som finns på 
avdelningen enligt Ekström (2007). Är material och leksaker förutbestämda styr de också 
innehållet i barnens lek. Genusspecifika material tenderar att upprätthålla genusstrukturer 
och hos förskollärare kan det finnas förutfattade meningar kring vad barnen kan tänkas 
vilja leka med beroende på om de är pojke eller flicka.  
 
Granbom (2007) menar att det finns skillnader mellan öppna respektive stängda material, 
där vatten och sand tillhör de öppna och motsatsen innefattar de material som har ett 
förutbestämt syfte. Hårda och mjuka material behöver finnas på förskolan för att 
tillgodose barns sinnesupplevelser. Enligt Engdahl (2011) lär ett- till treåringar känna sin 
miljö genom kroppsliga, undersökande uttryck och i interaktion med sin miljö utvecklar 
de strategier för lärande, dock inte alltid på sätt som vuxna tror eller har för avsikt när de 
organiserar miljön på förskolan.  
 
Enligt Nordin-Hultmans (2004) studie fanns det sparsamt med material i de svenska 
förskolorna jämfört med i de engelska förskolorna och materialet som barnen skulle 
använda var placerade på höga hyllor vilket gjorde att det sällan användes. Samtidigt som 
det fanns svåråtkomligt och ointressant material fanns det material som var inbjudande 
och intressant för barnen. Grovmotoriska aktiviteter fick ta större plats i de svenska 
förskolorna medan teknik- och naturvetenskapligt utforskande aktiviteter var vanligare i 
de engelska förskolorna. Det material som fanns lättåtkomligt för barnen i svenska 
förskolor var lättstädat och ”rumsrent” medan det svåråtkomliga var sådant material som 
gör det svårt att hålla ordning och reda. Det kan exempelvis vara material som kladdar, 
smetar eller lätt  sprider sig som lim, färg eller pärlor. Material som förknippas med 
experimenterande eller skapande kan bli bortglömt på grund av att det placeras 
oåtkomligt. Ekström (2007) nämner att det ibland finns material som inte är tillgängligt 
för barnen på förskolan på grund av att det är förknippat med vissa säkerhetsföreskrifter, 
exempelvis saxar som barnen får be om lov att ta fram. Om otillgängligt material plockas 
fram är det ofta förknippat med förhållningsregler och förmaningar.  
 
Eriksson Bergström (2013) belyser förskollärares förhållningssätt där den pedagogiska 
miljön ses utifrån en uppsättning erbjudanden för barnen som gör att de blir 
självständiga  i sin miljö och fria att konstruera med det materialutbud som finns. 
Förskollärare tenderar dock att fostra och främja enbart kollektiva förskolebarn, då 
observationer visat att utrymme inte ges till barns egna förslag och förhandlingar och där 
tillfällen till individuella och kollektiva aktiviteter har en benägenhet att vara styrd och 
tillrättalagd genom ett vuxenperspektiv. Mot bakgrund av dessa argument tar Johansson 
(2003) upp vikten av att förskollärare gör försök att förstå barns avsikter och deras uttryck 
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för mening. För att närma sig barns perspektiv krävs engagemang, intresse och öppenhet. 
Barnens agerande ska enbart tolkas utan att värderas. Såväl lek som samtal måste ske på 
barnens villkor. Att kommunicera och interagera med andra är en förutsättning för att 
kunna närvara i andras sätt att se världen. Det som visar sig för barnet tar sig uttryck i 
barnets sätt att vara kroppslig, sinnlig och språklig med bland annat gester, tonfall och 
ordval.  
 
Centralt i avsnittet kring material och barns lärande är att material i inomhusmiljön enligt 
Granbom (2007) får betydelse för både barns individuella och kollektiva lek och aktivitet 
samt deras möjlighet till samspel. Det som skulle kunna var begränsande faktorer i denna 
miljö kan ses utifrån Martinsens (2015) beskrivning att barns lärande får negativ 
betydelse på grund av stora barngrupper, åldrar och en miljöutformning där material inte 
finns tillgängligt för barnen. Dock tar Ekström (2007) upp att materials otillgänglighet  
faktiskt kan bottna i förskollärares medvetenhet om ett visst materials 
säkerhetsföreskrifter. Samtidigt poängterar Eriksson Bergström (2013) att det som får 
betydelse för barns självständighet och frihet att ta egna initiativ är materials utbud och 
tillgänglighet i förskolans inomhusmiljö.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 
 
Detta kapitel behandlar den teoretiska utgångspunkt som är en del i det teoretiska 
ramverket och som använts vid analys av resultat. Den teoretiska utgångspunkten är det 
sociokulturella perspektivet med specifika begrepp som proximala utvecklingszonen och 
medierade artefakter. Dessa begrepp ligger till grund för kommande analys kring barns 
lärande i samspel med miljö och dess artefakter.  
 
3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2014) förklarar Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv där människor lär genom 
samspel och kommunikation med andra människor när de ingår i ett sammanhang. 
Vygotskij intresserade sig för människans utveckling och lärande ur både ett 
sociokulturellt och ett biologiskt perspektiv. Samspelet med andra anses vara av stor vikt 
då det ger erfarenheter som i sin tur leder till kunskap. Kommunikation och interaktion 
är viktiga nyckelord för att utveckling och lärande överhuvudtaget ska bli möjligt. 
Vygotskij utvecklade begreppet den proximala utvecklingszonen då han fann det 
intressant att se vilken inlärningsförmåga barn har. Detta begrepp kan förklaras som 
avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och vad denne kan prestera i samspel 
med sin omgivning. Vygotskij menade att när barnet väl lärt sig en färdighet så är det 
väldigt nära att kunna lära något mer, något nytt, med hjälp av en kunnigare vuxen eller 
kamrat. I utvecklingszonen är barnet känslig och mottaglig för att lära sig nya saker och 
då har vuxen, lärare eller kamrat störst chans att hjälpa barnet att lära något nytt. Därför 
behöver vuxna vara vuxna uppmärksamma på barnens intressen och uttryck för att 
underlätta lärandet. Philip och Soltis (2010) menar att ur Vygotskijs perspektiv är även 
det biologiska perspektivet betydelsefullt för barns lärande och utveckling. Individuella 
förutsättningar som uppväxtmiljö och stimulans är faktorer som kan påverka den 
proximala utvecklingszonen positivt medan brister i miljö och stimulans kan förminska 
den. Vygotskij menade att lärandet är en ständigt pågående process oavsett ålder.  
 
Strandberg (2006) menar att i Vygotskijs sociokulturella perspektiv föregås människans 
inre processer i huvudet av yttre processer. Exempel på det kan vara aktiviteter i förskolan 
där barn i samspel med andra människor och med hjälp av de artefakter som finns i en 
viss miljö tar till sig kunskap och erfarenheter som de sedan kan använda sig av egen 
hand. Aktiviteter som leder till lärande och utveckling har vissa kännetecken. Dessa 
aktiviteter är sociala, medierade, situerade och kreativa. Individuella kompetenser 
utvecklas i interaktion tillsammans med andra, i sociala sammanhang. Aktiviteter utförs 
med hjälp av medierade artefakter, hjälpmedel eller verktyg, alltså sådana föremål som 
förmedlar en viss kunskap. Med hjälp av dessa verktyg sker inre tankeprocesser som 
formar lärandet. Lärandeaktiviteter kännetecknas även av att de är situerade, det vill säga 
att de riktar sig till en grupp och äger rum i en situation eller en miljö som är avsedd för 
ett visst lärande genom ett bestämt innehåll. Kreativa aktiviteter är de som leder till 
utveckling och lärande. Med hjälp av utvecklingszoner prövas och övas det som ännu inte 
är inlärt. Först lär man på en kollektiv nivå och sedan på en individuell. Vidare skriver 
författaren att ur Vygotskijs perspektiv påverkar förskolans rum och lärmiljöer på sätt 
som kan underlätta eller försvåra lärandet. Genom att uppmärksamma vilka samspel och 
interaktioner som är möjliga i rummet, samt vilka artefakter barnen har  tillgång till, går 
det att göra rumsliga förändringar som ökar förutsättningarna för optimala 
lärandeaktiviteter.  
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4 Metod  
 
I detta kapitel redogörs för det tillvägagångssätt som använts vid det praktiska 
genomförandet vilket innefattar val av metodansats, datainsamlingsinstrument, urval, 
genomförande, bearbetning av data, metoddiskussion samt etiska överväganden.  
 
4.1 Val av metodansats 
Studien undersöker förskollärares upplevelser av inomhusmiljöns betydelse för barns 
lärande. Eftersom det är just upplevelserna som efterfrågas så utgår studien från en 
kvalitativ ansats. Kännetecknande för den kvalitativa ansatsen är enligt Bryman (2002) 
att information önskas som är fördjupad och nyanserad och erhålls genom informanters 
ord och beskrivningar av deras egna upplevelser, tankar och känslor.  Den kvantitativa 
metoden kännetecknas istället av siffror och mätbar data.  
 
4.2 Datainsamlingsintrument 
För att samla in data till denna studie användes semistrukturerad intervju (se Bilaga A). 
Enligt Denscombe (2016) innebär semistrukturerade intervju att det finns på förhand 
uppgjorda frågor som är öppna och där utrymme finns för informanten att mer utförligt 
utveckla sina svar. I denna studien är det förskollärare som intervjuats eftersom det var 
deras personliga upplevelser som efterfrågades och då var denna metod bäst lämpad att 
besvara studiens frågeställningar.  Med denna metod fanns även möjlighet att direkt ställa 
följdfrågor och på så sätt få djupare och mer komplex information kring 
frågeställningarna.  
 
Hade fokus istället varit på hur barnen upplever sin inomhusmiljö hade intervjuer eller 
barnsamtal fått göras med dem. Vi kunde även valt att observera förskollärarna istället 
för att intervjua dem. Fördelen med intervju jämfört med exempelvis videoinspelad 
observation är enligt Hermerén (2011) att materialet kan anonymiseras på ett mer 
tillförlitligt sätt. Intervjuer var i detta fall mer fördelaktiga eftersom de går mer på djupet 
och ger utförligare  och fylligare svar än vad exempelvis enkätundersökningar gör. Våra 
intervjuer transkriberades och svaren analyserades.  
  
Intervjufrågorna formulerades med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar 
som handlar om förskollärares upplevelser av miljöutformning och materials betydelse 
för barns lärande samt vilka möjligheter och begräsningar som finns i inomhusmiljön. 
När frågorna formulerades fanns en viss förförståelse och medvetenhet kring 
undersökningsområdet tack vare den tidigare forskningen och den teoretisk utgångspunkt 
som framskrivits i det teoretiska ramverket.  
 
4.3 Urval 
Studien utgår från ett subjektivt urval då avsikten inte var att samla in så många 
slumpmässiga urval som möjligt utan att få fördjupad information från ett begränsat antal 
personer. Denscombe (2016) beskriver att subjektivt urval är ett sätt att få ut den bästa 
informationen om ämnet av ett fåtal personer. Forskaren har sedan tidigare en viss 
kännedom om ämnet som ska undersökas och väljer medvetet ut människor som besitter 
kvalitéer och kan lämna värdefull information. 
 
Fem stycken förskollärare valdes ut och intervjuades eftersom de ansågs ha värdefull 
kunskap och information att ge som svar utifrån frågeställningarna. Förskollärarna har 
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olika lång arbetslivserfarenhet och arbetar på olika förskolor i en mellanstor stad i södra 
Sverige vilket kan ge en bra spridning och variation på svaren.   
 
4.4 Genomförande 
Via mail togs kontakt med de tänkta intervjudeltagarna i god tid för att informera om  
undersökningen och få dem att bli intresserade av att delta. I mailet  beskrevs forskningens 
syfte och frågeställningar samt hur genomförandet skulle gå till. De forskningsetiska 
principerna redogjordes för samt hur de skulle tillämpas under förskollärarnas 
medverkan. Intervjuerna genomfördes sedan på respektive förskollärares arbetsplats efter 
avtalad tid och överenskommen längd på intervjun. Upplägget följde den 
semistrukturerade intervjun där egna frågor formulerats som förhoppningsvis skulle ge 
svar på studiens frågeställningar. Den intervjuade tilläts berätta mer utförligt  tack vare 
öpnna frågor och följdfrågor för att på så sätt konkretisera, nyansera och fånga 
komplexiteten och få ett rikt och varierat material. Öppna frågor användes för att inte 
styra den som intervjuades i en viss riktning eller riskera att bara få ja- eller nejsvar. Under 
själva genomförandet togs även relationella aspekter i åtanke för att skapa en god 
atmosfär och inge ett förtroende som en grund för informanternas tillit och öppenhet. 
Under intervjuerna gjordes en ljudinspelning. 
  
4.5 Bearbetning av data 
När den insamlade kvalitativa datan används i forskningssyfte behöver den organiseras 
och förberedas för att vara öppen för analys enligt Denscombe (2016). Analysens avsikt 
kan vara att beskriva, förklara eller tolka. En viktig aspekt att tänka på är att allt 
originalmaterial måste säkerhetskopieras och förvaras på ett säkert ställe så att det inte 
skadas eller försvinner. Transkribering av insamlat material görs för att forskaren lättare 
ska kunna göra sökningar och kunna jämföra data. Beroende på vad forskaren är ute efter 
i sin intervju så är det avgörande för hur mycket och vilka delar som ska transkriberas. 
Att använda sig av transkribering gör det lättare att analysera den insamlade datan än om 
den endast fanns ljudupptagen. 
 
Intervjuerna transkriberades och efter upprepade läsningar kategoriserades materialet 
utifrån frågeställningarna samt i relation till de teoretiska utgångspunkterna. För att 
kategorisera fokuserades mönster och variationer i intervjusvaren. När transkriberingarna 
var genomlästa var förhoppningen att ha hittat likheter som sammanfattade 
förskollärarnas upplevelser av inomhusmiljöns betydelse för barns lärande. I resultatdelen 
illustreras kategoriseringarna med citat och fiktiva namn. 
 
4.6 Metoddiskussion 
Inom kvalitativ forskning finns enligt Denscombe (2016) strikta vetenskapliga principer 
som ska följas och som har olika innebörd. Studier blir trovärdiga när man undersökt det 
som var för avsikt att undersökas. När materialet svarar på forskningsfrågan tack vare rätt 
data, metoder och tillvägagångssätt. Tillförlitligheten av en studie är beroende av att rätt 
frågor ställs på rätt sätt, att goda förutsättningar skapats för informanterna samt att 
materialet analyserats på ett korrekt sätt. Forskaren  har tolkningsföreträde men ska ändå 
förhålla sig värderingsfri. Inom kvalitativ forskning används överförbarhet som begrepp 
istället för generaliserbarhet. Kvalitativa forskare menar att det är mer intressant i vilken 
utsträckning resultaten går att överföra till andra förskolor än att göra generaliseringar. 
Vid generalisering kan de resultat som framkommit istället gälla för en större population. 
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Omfattningen av denna studie och dess kvalitet kan ses i relation till genomförande, 
datainsamlingsinstrument och resultat. Beroende på studiens resultat kan verksamma 
förskollärare ta ställning till om resultaten går att överföra till deras kontexter samt 
huruvida materialet svarade på frågeställningarna. Alla vetenskapliga principer har följts 
i denna studie för att försäkra att materialet svarade på frågeställningarna och att studiens 
valda metoder och genomförande utfördes på ett korrekt sätt.  
  
4.7 Etiska överväganden 
I samband med intervjuerna upplystes samtliga informanter om de allmänna huvudkraven 
som studien tar hänsyn till på ett etiskt och korrekt sätt. Detta för att redan från början 
skapa tillit och förtroende för att minimera riskerna för att informanterna skulle avbryta 
sitt deltagande. 
  
Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen som ska tas hänsyn till enligt 
Vetenskapsrådet (2002) och dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att den som 
forskar ska informera sina uppgiftslämnare om vad de ska delta i och vilka villkor som 
gäller samt att det är frivilligt att delta och att de när som helst har rätt att avbryta sitt 
deltagande. Kontaktuppgifter till forskaren samt undersökningens syfte måste klart 
framgå. Det är även bra om deltagarna på förhand får veta hur resultaten ska presenteras. 
Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta samtycke från 
undersökningsdeltagarna och uppgiftslämnarna. Med konfidentialitetskravet menas att 
personuppgifter och uppgifter om de inblandade i en undersökning ska förvaras på ett sätt 
som gör att obehöriga personer inte på något vis kan få tag på dem. Personer som har 
tillgång till etiskt känsliga uppgifter bör förbinda sig till tystnadsplikten. Enskilda 
personer ska inte kunna identifieras av andra än de i projektet och därför måste alla 
uppgifter antecknas, lagras och avrapporteras. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat 
material endast får användas för det sökta projektet och dess forskningsändamål. Den som 
medverkat i ett projekt har rätt att ta del av resultaten. 
  
För att kunna genomföra studien mailades informationsbrev (se Bilaga B) ut till  samtliga 
deltagare om studiens syfte och upplägg samt hur lång tid intervjun beräknades ta. Enligt 
de forskningsetiska principerna behövs förskollärarnas samtycke för deltagande av 
intervju.  I informationsbrevet upplystes de inblandade om deras rätt att få sina uppgifter 
anonymiserade så att inte enskilda personer eller förskolor kan kopplas till vårt arbete. I 
brevet framgick även att det material som samlades in endast skulle användas för studien 
och inte i några andra projekt samt att det insamlade materialet måste avrapporteras när 
studien är färdigställd.  De inblandade upplystes även om deras rätt att när som helst 
avbryta sin medverkan. 
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5 Resultat 
  
I kapitlet nedan redovisas resultatet av analysen av förskollärarnas intervjuer. Fiktiva 
namn har valts för att anonymisera de intervjuade förskollärarna. Rubriker och 
underrubriker kategoriserar svaren på frågeställningarna som rör förskollärarnas 
upplevelse av miljöutformning och materials betydelse för barns lärande samt vilka 
möjligheter och begräsningar som finns i inomhusmiljön. Kategoriseringarna är 
miljöutformning och barns lärande, material och barns lärande samt möjligheter och 
begräsningar i inomhusmiljön.  
 
5.1 Miljöutformning och barns lärande  
Utifrån frågeställningen gällande vilken betydelse förskollärare upplever att 
miljöutformning och material har för barns lärande i förskolan så har nedanstående 
faktorer framkommit vad gäller miljöutformningen. Förskollärarnas svar kategoriseras 
utifrån genomtänkta och varierade miljöer samt kreativ användning av rum.  
 
5.1.1 Genomtänkta och varierade miljöer  
För att erbjuda barnen en lärorik inomhusmiljö anses det enligt förskollärarna vara 
betydelsefullt att uppmärksamma barnens intressen och utifrån de utforma miljön på sätt 
som skapar trygghet, lugn och harmoni samt lockar till utforskande. Flertalet förskollärare 
nämner avdelningens temaarbete som en anledning till utformning av miljön då en önskan 
finns att temat ska synas genomgående i miljön, på väggar, golv eller i det material barnen 
har att leka med.  
 

Det beror på hur det är möblerat för att barnen ska få en harmonisk miljö. Ger det inte harmoni 
blir det stökigt och barnen få springa och det blir oro (Mariam).  

 
Barnen på småbarnsavdelningarna leker oftast bredvidlekar och därför inreds hörnor som 
ska möjliggöra samspel. Det är ett medvetet val från förskollärarnas sida då barn lär sig 
genom att härma varandra.  Även på äldrebarnsavdelningar inreds lekhörnor eller lekvråer 
i olika rum så att det ska finnas något att göra för alla barnen. Det ska finnas möjligheter 
till bygg och konstruktion, utklädning, rollekar och skapande aktiviteter.  
 

Det måste finnas något för alla att göra, du ska kunna klä ut dig, du ska kunna leka rollekar,      
det ska finnas inspiration för det likväl som att du ska kunna rita, skriva och måla (Renate).  

 
Att göra små rum i rummen menar en förskollärare är betydelsefullt eftersom det ger 
barnen möjligheter till att gå undan en stund om så önskas. Vissa barn har behov av att få 
sitta lite i lugn o ro och då ska miljön tillåta detta. En annan förskollärare menar att ett 
rum ska ha många funktioner och med hjälp av skärmar kan man dela av rum så att lek 
och aktivitet kan pågå men ändå avskilt från varandra. 
 

Att göra små rum så att barnen kan vara  lite själva om dom vill komma lite undan, det finns 
en del som gillar att leka själva (Mariam). 

 
En förskollärare som jobbar på en äldrebarnsavdelning menar att barnen ska veta att rätt 
material finns på rätt plats, det vill säga i rätt vrå. Material ska inte släpas runt på hela 
avdelningen utan lekas med i den vrå där barnen är. Hörnor och vrår inreds efter ett visst 
syfte med ett särskilt material som ska stimulera lärande i exempelvis matematik eller 
konstruktion. När barnen lekt färdig och städat klart så ska de andra barnen förvänta sig 
att rätt leksaker finns i den vrån. En förskollärare som jobbar med de yngre barnen menar 
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istället att material tillåts flyttas runt på avdelningen eftersom det inte går att ställa samma 
krav på barnen på grund av deras ålder.  
 

Rätt material ska vara på rätt ställe och material ska inte vandra runt. Man ska inte bara asa 
runt på saker (Renate). 

 
5.1.2 Kreativ användning av rummet  
Enligt förskollärarna tränar barn sin finmotorik i de flesta rum tack vare det material som 
erbjuds där. Det kan exempelvis vara att pärla halsband, pärlplattor eller annat slags 
skapande.  Förskollärarna uttrycker att det även ska finnas möjlighet till grovmotorisk lek 
inomhus. På två av de fem intervjuade förskolorna finns en lekhall där barnen har 
möjlighet till att springa, klättra på ribbstolar samt hänga i ringar eller använda andra 
olika redskap inomhus. Lekhallen används även till motorikövningar med eller utan 
musik i ledning av vuxen. I lekhallen tillåts mer yviga lekar än i andra rum samt att barnen 
får höras mer där än i de andra rummen. 
 

Här har vi då förmån att ha en lekhall där det kan finnas rollekar och mycket motorisk lek 
inomhus, grovmotorik då, men just att det är tillåtet att springa inomhus och då gör du det i 
lekhallen, annars springer du ute (Renate). 

 
Förskollärarna nämner för- och nackdelar med små och stora lokaler. Trots att de flesta 
önskar sig större utrymmen än vad som finns att tillgå så finns det nackdelar med det 
också om ytorna bara används av barnen för att springa runt och skrika på. Därför blir en 
åtgärd för förskollärarna att inreda rum i rummen för då ges möjlighet att skapa hörnor 
eller vrår med olika funktioner och material som lockar barnen och gör att de kan 
koncentrera sig en kortare stund så att planlöst spring och höga ljudnivåer minskas. 
Beroende på barnens ålder kan stunderna av koncentrerad lek vara kortare eller längre. 
Är barnen äldre, tre till sex år, ställs krav på att de ska ägna sig åt en aktivitet i minst 
femton och som längst fyrtiofem minuter då förskollärarna menar att det tar tid innan 
fantasin och kreativiteten kommer igång, medan barn i ett- till treårsåldern är mer flyktiga 
och därför kan man inte begära lika långa stunder med koncentrerad lek för dem. 
 

Man har liksom som en inställelsetid  på automatik som dom då inte bara får släppa och 
springa iväg så det blir den där röran, tänk efter, börja kommunicera och då uppstår det ett 
samspel (Renate). 

 
För att erbjuda barnen en lärorik inomhusmiljö menar förskollärarna att det ska finnas 
något för alla att göra på avdelningen och därför inreds hörnor utifrån områden som kan 
väcka barnens intressen och stimulera till lärande. Dessa hörnor kan exempelvis vara 
mattehörna, bygg och konstruktion, utklädningslek, språkhörna eller kökslek. Endast en 
av fem förskollärare tar upp vikten av ta tillvara alla utrymmen på avdelningen för att 
erbjuda barnen en kreativ miljö, där även hallen och skötrummet kan utnyttjas på ett 
lekfullt sätt. Två av de fem intervjuade förskollärarna säger att de har anpassat ett rum för 
vattenlek medan samtliga förskollärare har rum inredda för skapande aktiviteter på sina 
avdelningar.  
 

Vi har ju ställt iordning olika lekvråer i olika rum. Då känner jag att det ska finnas bygg och 
konstruktion, det ska finnas skapande, det ska finnas så mycket olika material, men inte 
mängder utan man ska kunna se materialen (Mariam).  

  
De hörnor eller rum i rummen, där det kan finnas böcker, kuddar, speglar, som 
förskollärarna inreder gör de med förhoppning att det ska bli mötesplatser för barnen. 
Även här menar de att barns åldrar får stor betydelse för deras samspel, då de allra yngsta 
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har mer fokus på tingen i sig medan det för de äldre barnen blir viktigare vem kompisen 
är eller vilken lek de leker. 

 
Om det rätt finns fyra likadana grejer, och du har den femte, så är det ju den som du har som 
är intressant, för det ser ju så roligt ut när du leker med den, och det kvittar om dom är likadana 
för det är den jag vill ha (Lotta). 

 
I dessa möten kan förskollärarna se att det sker kommunikation, förhandlingar, 
ögonkontakt, utforskande samt att barnen härmar varandra i leken. Samtidigt har alla 
olika behov och en del barn vill vara mer själva. Förskollärarna poängterar att alla barn 
lär på olika sätt och att en del barn kan lära sig jättemycket bara av att sitta och titta på 
och det måste vara tillåtet. 
 

Det viktigaste är faktiskt dom som är i miljön, för det är ju som sagt dom mötena och det 
samspelet som är det viktiga (Lotta). 

 
Flera av förskollärarna nämner att begränsningar i miljön kan vara att många arbetslag är 
nya så här i början på höstterminen. De har inte arbetat ihop sig riktigt och de har lagt 
mycket tid på inskolningar de första veckorna som gjort att tiden inte räckt till att lägga 
energi och reflektion på tankar kring miljöutformning. Möjlighet till enskild, ostörd lek 
finns inte på en småbarnsavdelning menar förskollärarna. Dels för att lokalerna ofta är så 
små att alla måste kunna samsas i ett eller två rum, samt att de små barnen är så flyktiga 
i sina lekar och helst vill vara där andra är. Endast på en förskola nämns att det finns 
möjlighet för barn att dra sig undan och få en stunds enskild avkoppling. Ofta är 
barngrupperna på avdelningarna stora och då föredrar förskollärarna att dela gruppen i 
smågrupper, ofta vid planerade aktiviteter, för att kunna möta barns olika behov av lek 
eller lärande och få en stund där det är lite lugnare. 
 
Ytterligare begränsningar som kan finnas i inomhusmiljön är enligt de förskollärare som 
arbetar på småbarnsavdelning att barns sovvila tar upp ett rum under den tiden, och att 
det för de barn som av någon anledning inte sover endast finns reducerade ytor eller rum 
att vara på under den tiden. På andra förskolor är inte detta ett problem då där finns 
särskilda rum inredda enbart för sovvila och dessa inte används övrig tid på dagen. 
 
Sammanfattningsvis är faktorer för lärande enligt förskollärarna att inomhusmiljön är 
utformad och anpassad efter barns åldrar och behov. Vanligt är att förskollärare inreder 
hörnor eller rum efter specifika ämnesområden såsom matematik, teknik eller 
naturvetenskap. Ofta finns en uttalad förhoppning hos förskollärarna om att 
miljöutformningen ska uppmuntra till möten och samspel hos barnen. 
 
5.2 Material och barns lärande 
Utifrån frågeställningen gällande vilken betydelse förskollärare upplever att 
miljöutformning och material har för barns lärande i förskolan så har nedanstående 
faktorer framkommit vad gäller materialet. Förskollärarnas svar kategoriseras utifrån 
färdigt och ofärdigt material samt materials tillgänglighet och barns lärande.  
 
5.2.1 Färdigt och ofärdigt material 
En av förskollärarna ställer sig frågan varför ett material måste utesluta ett annat med 
motiveringen att det ofärdiga materialet inte upplevs leda till förhandlingar på samma sätt 
som det färdiga eftersom det ofärdiga ofta finns i större mängder. Bilar, dockor eller andra 
leksaker räknas som färdigt material, de har ett givet syfte, och gör på grund av sitt 
begränsade antal att barn behöver lära sig att dela med sig eller vänta på sin tur i lek med 
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dessa föremål. Det ofärdiga materialet däremot, som kan vara naturmaterial, vatten eller 
sand, upplevs leda till ett mer utforskande och prövande lärande.  Hos de intervjuade 
förskollärarna finns även en upplevelse av att barns biologiska identitet inte får utforskas 
fullt ut om det endast finns ofärdigt eller könsneutralt material på avdelningen, och därför 
anses det vara viktigare att pojkar exempelvis får leka med dockor eller vara i 
utklädningshörnan än att de bara  kommer i kontakt med naturmaterial. 
 

Din biologiska identitet får du inte utforska om det bara finns kottar eller könsneutralt 
material (Hedvig). 

 
Vidare finns det enligt förskollärarna olika sätt att se på hur stimulerande barnens lärande 
blir beroende på om det endast finns färdigt eller ofärdigt material eller om barnen tillåts 
kombinera de båda. Är det barn som har fått testa på även ofärdigt material hemma och 
har den erfarenheten med sig till förskolan så vet dom att ”en kotte, jag kan ju måla den 
eller limma fast grejer på den” medan de barn som inte ens har tänkt den tanken måste få 
det visat nånstans, om det så är från en vuxen eller från kompisar runt omkring, för att få 
inspirationen och börja  prova sig fram. Det blir ett sätt för förskolan att komplettera 
hemmet och ge barnen nya erfarenheter och lärdomar, menar förskollärarna. 
 
En förskollärare menar att man inte bara ska erbjuda barnen färdiga leksaker som har ett 
bestämt syfte utan att de material som finns ska kunna erbjuda bygg och konstruktion, 
teknik, och matematik. Materialet ska bland annat stimulera barnet till problemlösning 
och samarbete både på en individuell och kollektiv nivå. Å ena sidan anses ofärdigt 
material vara mer kreativt för barnen då deras lek kan utvecklas till något annat än vad 
som var tänkt från början samtidigt som  det blir färre normstyrda lekar.  Å andra sidan 
finns uppfattningen att det trots allt kan vara bra att barn har tillgång till det färdiga 
materialet utifall att  de inte “orkar” komma på egna lekar med det ofärdiga materialet. 
 

Det ska ju vara lärande och utveckling, det hänger ju ihop (Lisa). 
 
5.2.2 Materials tillgänglighet och barns lärande  
Samtliga förskollärare menar att om materialet ska stå framme och vara tillgängligt för 
barnen så måste förskollärarna först introducera materialet och vägleda barnen i vad det 
kan användas till. Förskollärarna påtalar även att mängden material i ett rum inte har 
någon betydelse om inte barnen vet hur det ska användas. Beroende på ålder och tidigare 
erfarenheter menar samtliga förskollärare att  för att lärande överhuvudtaget ska vara en 
möjlighet så måste vuxna finnas närvarande och vägleda.  
 

Om jag bara ger ett barn material ”här! Jättekul för dig!” men om du inte vet vad du ska göra 
med det så får du ju inte någon lärdom av det, men om jag visar första gången och andra 
gången så kanske dom snappar upp: ”aha det är så här jag ska göra!” och sen kan jag göra 
det själv och får liksom utvecklas i det (Hedvig). 

 
Ytterligare argument som förskollärarna för fram för att ha material tillgängligt eller inte 
är barnens åldrar, försiktighet och säkerhet samt att vissa material är dyra att köpa in. Det 
kan också vara att barnen känner till att material finns, men att de får be om lov att ta fram 
exempelvis vissa pennor, målarutrustning, såpbubblor, lim och saxar. Förskollärarna 
menar att barnen då kan uppleva att det är den vuxne som sitter på makten att plocka fram 
material och att barn får be om det eftersom det står utom räckhåll för barnen.  
 
Eftersom ytorna på förskolorna är begränsade så menar några förskollärare att när barnen 
sover i samma rum som ett visst material finns i, exempelvis musikinstrument eller den 
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utrustning som tillhör målarrummet, innebär detta att materialet inte kan utnyttjas under 
den tiden. Trots att barns önskningar till att få använda detta material under denna tid inte 
alltid kan tillgodoses kan  ett alternativ vara att i samråd med barn komma överens om 
det finns material, exempelvis Duplo, som ändå kan flyttas menar en förskollärare.  
 

Förr vi hade Duplo i musikrummet men eftersom de små barnen sover där så blir det inte så 
mycket utnyttjat. Vi pratade med barnen om vi skulle ta in det hit istället. Det är ofta vi tar 
med barnen och göra nåt bra av det, vi vill inte ha material som inte blir utnyttjat (Mariam).  

 
Sammanfattningsvis kan det material som förekommer på förskolorna vara färdigt och 
ofärdigt. Det färdiga materialet är ofta förknippat med ett visst syfte eller lärande såsom 
förhandling, samarbete och turtagning. De ofärdiga materialet har inte ett givet syfte och 
tillåter mer problemlösande och utforskande aktiviteter. Både tillgängligheten på material 
och materialplacering hör till stor del ihop med barnens åldrar då det finns ett medvetet 
säkerhetstänk från förskollärarnas sida.  
 
5.3 Möjligheter och begränsningar i inomhusmiljön 
Utifrån frågeställningen kring vilka möjligheter och begräsningar som förskollärare 
upplever finnas vad gäller miljöutformning och material så  lyfter förskollärarna fram 
utmärkande aspekter. Dessa aspekter kategoriseras utifrån betydelsen av att 
uppmärksamma och tillmötesgå barns intresse, att skapa säkerhet och trygghet samt att 
erbjuda barnen öppna möjligheter.   
 
5.3.1 Uppmärksamma och tillmötesgå barns intressen 
Här framkommer återigen att barnens åldrar avgör hur förskollärare tillvaratar barnens 
intressen. På äldrebarnsavdelningen kan de vuxna samtala och diskutera med barnen när 
de ska omorganisera i miljön eller köpa in nytt material, medan de som jobbar på 
småbarnsavdelningar beskriver att de istället får vara uppmärksamma på det barnen 
uttrycker. Med de yngsta barnen blir det extra betydelsefullt att finnas med på golvet och 
se vad som finns i deras synfält och inom deras räckhåll. Genom att observera barnens 
lek finns möjlighet att flytta material efter vad som verkar locka eller inte alls väcka 
intresse. Förskollärarna menar att de byter ut material med jämna mellanrum när de 
märker att barnens intresse avtar. Det kan de se genom att barnen verkar rastlösa i miljön 
eller kastar material omkring sig utan att leka med det. 
 

För att veta hur man ska placera material så kan man gå ner på knä, i barnens nivå, för att se 
i vilken nivå dom ser, så att det ser inbjudande ut och så att dom har tillgång. Man skulle 
kunna placera ur ett vuxenperspektiv men hur bra blir det för barnen? (Lisa)   

 
Vad gäller hur pass tillåtande de vuxna är inför att barn tillåts att flytta material mellan 
hörnor eller rum menar samtliga förskollärare att det har med barnens åldrar att göra. 
Äldre barn har mer krav på sig att hålla materialet på den för materialet avsedda platsen 
medan de yngre barnen tillåts att flytta runt material mellan rum. De äldre barnen är ofta 
hänvisade till att vara ett visst antal barn vid en vrå eller i ett rum medan det arbetssättet 
inte fungerar med de yngsta. Samtidigt som en förskollärare håller med om att de regler 
som de satt upp för de äldre barnen ska åtföljas så finns en reflektion att barnens lek inte 
utvecklas lika mycket då som när material tillåts att blandas.  
 

Det är nog mer utifrån bekvämlighet som man inte vill att barnen blandar för det blir för 
mycket att plocka sen. Och då blir det ju vuxenstyrt. Men det är ju viktigare om barnen 
befinner sig i leken att det blir kreativt, då blir det en mycket bättre miljö för barnen också 
(Lisa). 
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Nån kan ju hälla ut en låda med saker och det är klart att det kan ju vara syftet för att det låter 
roligt att hälla ut och okej lek den leken då, men spring sen bara inte därifrån och gå och häll 
ut nån annan (Lotta). 

 
5.3.2 Skapa säkerhet och trygghet 
Det framkom av intervjuerna att förskollärarna av säkerhetsskäl inte ville att barnen skulle 
ha tillgång till allt material som fanns på avdelningen. Det kunde exempelvis vara när 
barnen pärlat pärlplattor som skulle strykas, då gjorde förskollärarna det åt dem för att 
inte barnen skulle bränna sig oavsett ålder. Var det blandade åldrar på avdelningen så var 
de större barnen noga med att allt “farligt material” skulle hållas undan från de mindre 
barnen såsom pärlor och saxar. Enligt förskollärarna ska saker på småbarnsavdelningar 
vara greppvänliga och inte utgöra kvävningsrisk. Under vissa tider på dagen, exempelvis 
vid öppning, stängning eller planeringstid, kan det komma in mindre barn till en 
äldrebarnsavdelning och då är det angeläget att saxar, pärlor och annat smått material 
hålls under kontroll och det är förskollärarens ansvar och uppgift.  
 

Om detta hade varit en småbarnsavdelning hade det sett annorlunda ut, det är inte säkert att 
saxar hade varit framme då. Det är likadant när det kommer in mindre barn, sitter det då större 
barn och klipper så måste jag ha koll (Renate). 

 
På en av förskolorna får barnen göra lekval som förskollärarna har en medveten tanke 
bakom, nämligen att erbjuda barnen material avsett för ett visst lärande, byta ut planlöst 
spring mot tid av koncentration samt skapa en trygghet i en strukturerad miljö. Vid 
lekvalet väljer barnen vilken lekvrå de ska leka i den närmsta stunden. Beroende på 
lekvråns storlek och syfte så är de anpassade efter ett visst antal barn. Ibland händer det 
att ett barn blir själv och barnet ska naturligtvis inte behöva leka själv om det inte vill. I 
dessa situationer blir barnet alltid tillfrågad om vilken lekvrå den vill leka i trots att det 
egentligen är fullt. Förskolläraren menar att det ingår i deras roll att skapa den trygghet 
som gör att barn alltid vet att det har någon att leka med på förskolan.  
 

Vi är inte alls rabiata för att hålla det bestämda antalet, för det får aldrig vara ett barn ensamt 
i en lekvrå om man inte vill. Alltså vill man inte vara ensam så sätter vi ihop barnen. Rätt att 
det står att det bara ska vara två så kan man vara tre (Renate).  

 
5.3.3 Öppna möjligheter 
Samtliga förskollärare betonade vikten av att introducera nytt material för barnen och 
allra helst på småbarnsavdelningarna. En av förskollärarna gav ett exempel på hur fel det 
kan bli om man bara antar att barn vet vad de ska göra med ett material. De hade förutsatt 
att de pennor som ställts fram skulle ritas med på papper men i stället använde barnen 
dom på väggarna. Förskollärarna fick därför plocka undan pennorna tills att dom 
presenterat och introducerat dessa för barnen. Förskollärarna har reflekterat över att en 
del barn behöver mycket vägledning och stöttning i inomhusmiljön, medan andra barn 
kan uppleva miljön som tråkig och därför inte utvecklas i sitt lärande. En annan reflektion 
de har är att en del barn behöver mycket stöttning i lek med hjälp av material eller leksaker 
medan andra barn  är mer ”självgående” och tar för sig i lek. Förskollärarna menar att 
material självklart får betydelse för barns lärande, men att det även handlar om vad de 
som pedagoger gör med det. Även om barn har stor tillgång på material så är det inte 
säkert att de vet vad de ska göra med det om inte den vuxne är delaktig tillsammans med 
barnen. Barnen anses behöva en viss vägledning hela tiden.  
 

Allt material måste man ju visa för barnen, introducera och berätta hur man ska hantera det, 
men barnen måste ju ha tillgång till olika material så de kan prova på (Hedvig). 
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Förskollärarna menade att oavsett om ett rum är fyllt med olika material så har det inte 
lika stor betydelse som att det finns närvarande vuxna med ett bra bemötande och en 
trygghet i barngruppen. Att vuxna finns tillgängliga och närvarande i barns lek gör enligt 
förskollärarna att det blir en lugnare inomhusmiljö samt att de barn som inte alltid tar för 
sig vågar mer i sällskap av en trygg vuxen. Förskollärarna återkommer flera gånger under 
intervjuerna till att det viktigaste för barnens lärande inte är själva utformningen av 
förskolans inomhusmiljö eller materialutbudet utan att där finns närvarande vuxna som 
utmanar barnen och visar vad man kan göra med material, och att där finns kompisar att 
leka med. 
 

Jag tror att själva arbetsklimatet är viktigare för att barns lärande ska utvecklas positivt än 
materialet, både i barngruppen och arbetslaget för det spelar roll (Lisa). 

 
Sammanfattningsvis skildrar detta avsnitt de intervjuade förskollärarnas syn på sitt eget 
förhållningssätt som en förutsättning för att barns lärande antingen ska möjliggöras eller 
begränsas.    
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6 Analys   
Analysen följer en vetenskaplig process där delar ur resultatet lyfts som anses mest 
intressanta och relevanta mot bakgrund av tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 
i relation till frågeställningarna som rör förskollärarnas upplevelse av miljöutformning 
och materials betydelse för barns lärande samt vilka möjligheter och begräsningar som 
finns i inomhusmiljön. Linnér och Lundin (2011) beskriver analysarbetet som ett sätt att 
praktiskt och teoretiskt bearbeta  den insamlade empirin. Resultaten i studien analyseras 
utifrån kategorierna artefakter och barns lärande samt organisatoriska möjligheter och 
begränsningar.  
 
6.1 Artefakter och barns lärande  

Det sociokulturella perspektivet betonar samspel och kommunikation som grunden för 
lärande. Barn tillägnar sig erfarenheter och kunskaper i samspel med sin omgivning (Säljö 
2014). I förskollärarnas svar framträder aspekter som lutar åt detta perspektiv då deras 
upplevelser är att barn lär i möten och i samspel med andra. Därför utformar de medvetet 
ämnesspecifika hörnor eller rum i inomhusmiljön med ett material som anknyter till ett 
visst lärande, exempelvis byggmaterial, matematikmaterial, utklädningsmaterial eller 
material för skapande aktiviteter. Dessa hörnor och rum är tänkta att fungera som 
mötesplatser för barnen. I de möten som uppstår kan förskollärarna se att barnen utvecklar 
sin kommunikation, sitt utforskande och tränar på förhandlingar. Mycket beroende på det 
material som finns tillgängligt för barnen där.  
 
Förskollärarna uppmärksammar även att barn lär sig genom att härma varandra samt att 
barns samspel tar sig olika uttryck beroende på deras åldrar. För de yngsta barnen är det 
oftast tingen i sig som är det primära, såsom leksaker eller andra föremål, medan de äldre 
barnen prioriterar relationer och leken. Dessa ting kan kopplas till det som Strandberg 
(2006) tar upp från Vygotskijs sociokulturella perspektiv om artefakter som viktiga för 
barns lärandeprocesser. Däremot nämner inte de intervjuade förskollärarna om vissa 
material upplevs som mer lärorika än andra, det som i detta fall kallas medierade 
artefakter. För barnen handlar det mer om att föremål som andra håller i eller leker med 
är det som lockar oavsett vad materialet har som syfte att förmedla. Kopplat till de kreativa 
aktiviteter som Strandberg (2006) nämner som kännetecknande för lärande så upplever 
de intervjuade förskollärarna att det ofärdiga materialet används mindre kreativt och 
mindre normstyrt i barns lek och samspel än det färdiga. Däremot upplevs det färdiga 
materialet uppmuntra mer till samarbete, förhandling och problemlösning. En förklaring 
till det tror förskollärarna kan vara att det färdiga materialet finns i mindre mängder än 
det ofärdiga.  
 
De intervjuade förskollärarna upplever att barn är olika mycket delaktiga i lek och 
samspel med andra barn eftersom de har olika behov och personligheter men trots detta 
uppmärksammar förskollärarna att barnens lärande hela tiden utvecklas. En förklaring till 
detta kan vara det som Strandberg (2006) beskriver om att barns yttre intryck bearbetas i 
deras inre och på så vis formar lärandet. Det kan även vara så att genom förskollärarnas 
medvetenhet och observationer av barnens samspel och interaktioner så har de skapat en 
lärmiljö med de artefakter och den rumsutformning som behövs för att optimera barnens 
lärande.  
Förskollärarna upplever att barnen har spridda erfarenheter med sig hemifrån och att det 
finns barn som verkar ha övervägande färdiga material och leksaker hemma då de är 
ovana vid att ta sig an det ofärdiga materialet på förskolan, exempelvis naturmaterial. 
Ofärdiga material använder barnen i många fall på ett icke-kreativt sätt påstår 
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förskollärarna. I dessa fall menar förskollärarna att det blir deras uppgift att bidra till 
barnens erfarenheter och på så sätt vidga deras lärande. Att dra nytta av den proximala 
utvecklingszonen genom att vid upprepade tillfällen visa på kreativa sätt att använda 
material i lek eller i samspel med andra så att barnet med inspiration av den vuxne kan 
börja prova sig fram på egen hand kan bidra till barnens lärande. Dessa reflektioner kan 
relateras till Philip och Soltis (2010) som faktiskt menar att individuella förutsättningar 
såsom brister i uppväxtmiljö och stimulerande erfarenheter kan få negativ betydelse för 
barns lärande. Här menar förskollärarna att de har ett ansvar att komplettera hemmet, som 
det uttryckligen står i läroplanen, och stimulera barnens lärande i en positiv riktning. 
 
För att dra nytta av den proximala utvecklingszonen behöver de vuxna i samspel med 
barn ha ett genuint barnperspektiv och sträva efter att inta barns perspektiv (Säljö 2014). 
Här tar samtliga förskollärare upp vikten av att introducera nytt material för barn med 
tanken att de så småningom kan behärska det på egen hand eller med hjälp av en kamrat.  
De påstår att om inte barn får vägledning och stöttning så kan lärandet begränsas eftersom 
det är inte materialet i sig som med automatik bidrar till barns lärande utan vad man gör 
med det. Förskollärarnas upplevelser om vägledning som bidragande faktor för lärande 
kan relateras till det Strandberg (2006) tar upp om Vygotskijs tankar att barns individuella 
kompetenser alltid utvecklas kollektivt, i samspel och interaktion med andra. 
 
6.2 Organisatoriska möjligheter och begränsningar  

Förskollärarna lyfter fram argument för varför material på förskolan inte alltid kan finnas 
tillgängligt för barnen. Det kan exempelvis vara på grund av barnens åldrar, säkerhet, eller 
för att ett material är dyrt och endast ska användas vid speciella tillfällen. De vuxna är 
medvetna om att detta kan få konsekvenser för barnens lärande då de blir begränsade i sin 
självständighet. Genom att barnen måste be de vuxna om hjälp för att nå eller plocka fram 
material gör det att barnet kan hamna i en beroendeställning. Dessa argument kan relateras 
till Eriksson Bergström (2013) som menar att barn får utveckla sin självständighet när  
material finns tillgängligt och inbjudande. Det är viktig kunskap att vara medveten om 
och ha förståelse för så att barn kan undvika att hamna i den beroendeställning som 
förskollärarna talar om.  
 
Ett par av förskollärarna berättar att de förutom relativt stora lokaler har tillgång till en 
lekhall inne på förskolan vilket de anser är betydelsefullt för barnens lärande då det ges 
möjlighet till rörliga aktiviteter och lekar inomhus och även lärarledda motorikövningar. 
De förskollärare som har tillgång till lekhallen jämför med de förskolor som byggs idag 
och som oftast har mindre lokaler och utrymmen vilket de tror får till följd att det blir 
svårare att utforma kreativa rum och att barnen då begränsas i exempelvis motoriska 
aktiviteter och lek. Med tanke på att Ekström (2007) tar upp att rum kan behöva regleras 
under en dag beroende på barns olika behov så behöver inte avsaknad av en lekhall vara 
en begränsning eftersom barn kan erbjudas dessa aktiviteter i rum som tillåts vara 
föränderliga oavsett yta.  
 
På frågan om förskollärarna upplever inomhusmiljön som begränsande för barnens 
lärande i och med små lokaler och rum upplever vissa att det kan vara så med tanke på 
att det sällan finns någon möjlighet till individuell, enskild lek eller avkoppling för 
barnen. Men samtidigt anser de inte att det behöver vara begränsande då barn oftast inte 
har något emot att vara där andra är och att förskollärarna ofta väljer att dela in barnen i 
smågrupper. Indelningen gör de dels för att kunna tillgodose barnens olika behov av 
lärandeaktiviteter, exempelvis beroende på deras ålder, och dels för att ge barnen 
möjlighet till lite lugnare stunder av lek eller planerade aktiviteter. Även den förskollärare 
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som tar upp arbetssättet där barnen ges lekval i avskärmade hörnor menar att det görs 
med tanke på att barnen ska kunna koncentrera sig i mindre grupper med större möjlighet 
till lugn i en annars livlig inomhusmiljö. En förskollärare menar att man måste se 
möjligheter istället för begränsningar i den miljö som erbjuds barnen. Det finns annat  än 
miljöns utformning som begränsar, exempelvis yttre faktorer som förskollärarna inte kan 
påverka som barnantal,  tider att passa för måltider och ändringar i läroplanen som de 
måste hålla sig uppdaterade på. Dessa upplevelser bekräftas av Granbom (2007) som 
menar att inomhusmiljön ska anpassas och förändras efter den barngrupp som för tillfället 
går på avdelningen och där rum ska utformas utifrån barns behov av exempelvis rörelse, 
motorik, lugn och avkoppling.  
 
Johansson (2003) tar upp samspel och interaktion som en förutsättning för att kunna 
närma sig barns perspektiv. Det kan kopplas till de intervjuade förskollärarnas 
medvetenhet om de möjligheter som barn kan erbjudas genom vuxen närvaro och 
agerande i barns lek och aktiviteter, exempelvis vad gäller utforskande av material. Finns 
det inte en närvarande vuxen med ett bra bemötande så menar förskollärarna att det inte 
spelar någon roll om rummet är fullt med olika material. De upplever även att när det 
finns en närvarande vuxen  i barnens lek så bidrar det till ett lugnare klimat samt att blyga 
barn då vågar ta för sig mer.  
 
Flertalet intervjuade förskollärare upplever att begränsningar som kan finnas i 
inomhusmiljön är att det mest kreativa materialet som finns i målarrummet och 
musikrummet inte finns tillgängligt för barnen under vissa tider på dagen då de yngsta 
barnen upptar rum till sovvila. I de många gånger redan begränsade lokalerna anser 
förskollärarna att det inte går att flytta otympligt material, som det kreativa materialet ofta 
är. Detta menar förskollärarna leder till att material inte kan utnyttjas under denna tid och 
då går barn miste om kreativa lärprocesser under denna tid. Samtidigt ser de lösningar på 
detta problem då mindre skrymmande material faktiskt kan flyttas under denna tiden och 
kan vara fortsatt tillgängligt för de barn som inte sover.  Den reglering av rum som gör 
att barn under vissa tider på dagen inte kan använda ett visst material som Ekström (2007) 
nämner  kan relateras till det förskollärarna nämner som kreativt material. Dock är det 
inte alla intervjuade förskollärare som upplever frånvaron av kreativt material som en 
begränsning då de har särskilda rum inredda för vila. Där har barnen har tillgång till alla 
rum och allt material under hela dagen och på så vis kan deras lärprocesser maximeras. 
  
I intervjuerna med förskollärarna framkommer det att deras upplevelser är att barnens 
åldrar får betydelse för hur förskollärarna uppmärksammar och tillmötesgår deras 
intressen. Vid exempelvis inköp eller omorganisering av miljön så kan vuxna samtala 
med de äldre barnen. På småbarnsavdelningen däremot menar förskollärarna att man 
måste ta sig ner till barnens nivå och observera vad det är barnen ger uttryck för. Genom 
att observera barnens handlingar ger det möjligheter att se vad som lockar och väcker 
deras intressen. Det som förskollärarna exemplifierar kan kopplas till det som  Johansson 
(2003) tar upp om hur man kan närma sig barns perspektiv genom att visa intresse, 
öppenhet och engagemang. 
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7  Diskussion  
 
I diskussionskapitlet dras slutsatser utifrån undersökningens resultat. Studiens syfte och 
frågeställningar är att undersöka förskollärares upplevelser av miljöutformning och 
materials betydelse för barns lärande samt vilka möjligheter och begräsningar som finns 
i inomhusmiljön. Kapitlet inleds med en resultatdiskussion, därefter följer metodkritik, 
didaktiska konsekvenser samt avslutas med förslag på fortsatta forskningsfrågor inom 
studiens undersökningsområde.  
 
7.1 Resultatdiskussion  
Det vi kunnat se i analysen är att förskollärare upplever  att ämnesspecifika rum och 
hörnor inne på avdelningen kan fungera som mötesplatser för barn. Det är i dessa rum 
som barn ges möjlighet att utveckla och träna sin kommunikation, utforskande samt ges 
möjligheter till förhandling. Dessa mötesplatser kan dock inte utnyttjas under hela dagen 
på förskolan eftersom de barn som sover ofta gör det i de rum som innehåller material 
som då blir otillgängligt för övriga barn under denna tid. Trots att förskollärarna upplever 
att detta kan vara en begränsning för barnens lärande eftersom de inte får utnyttja 
materialet så menar vi å ena sidan att barnen ges ett begränsat materialutbud under tiden 
de andra barnen sover men å andra sidan får de vakna barnen då utnyttja ”lugnare” och 
mer individuella material som de inte använder i samma utsträckning i den fria leken. 
Dessa material kan exempelvis vara spel, pussel, Plus Plus eller deg vilket kan utveckla 
deras finmotiriska färdigheter. Eftersom Tadjic, Martinec och Farago (2015) skriver om 
vikten av att utforma en individanpassad miljö där både kollektiva och individuella 
lärandeaktiviteter kan erbjudas kan denna tid kan ses som ett tillfälle för kvalitetstid 
mellan barn-barn och barn- vuxen. Då det är en lugnare stund på avdelningen kan det ske 
mer individuellt lärande än vad som är möjligt den övriga tiden då fokus mest ligger på 
kollektivt lärande i lek.  
 
Utifrån frågeställningen om vilken betydelse förskollärarna upplever att miljöutformning 
och material får för barns lärande så visar vårt resultat att förskollärarna inte upplever att 
det är materialet i sig, oavsett om det är rikligt eller inte, som bidrar till barns lärande. 
Istället är det vad man använder materialet till  i samspel mellan barn- barn och barn- 
vuxen som är avgörande. Material är inte pedagogiska i sig trots att de kan ha ett visst 
användningsområde, men när de används till ett speciellt lärandesyfte blir de 
pedagogiska. En docka eller ett gosedjur är inte per automatik pedagogiska utan blir det 
när de exempelvis används till att illustrera känslor för barnen eller när olika 
användningsområden av Duplo visas för barnen som tidigare varit obekanta för dem. 
Förskollärarna framhåller att det ingår i deras roll att vara närvarande och engagerade i 
barnens lek och utforskande. Trots att läroplanen poängterar miljöns betydelse för barns 
lärande upplever förskollärarna att det är mer betydelsefullt för barnens lärande att de har 
närvarande vuxna som vägleder och inspirerar snarare än ett överflöd av material. Denna 
insikt anser vi vara kunskap som kan användas av verksamma inom förskolan för ökad 
förståelse och medvetenhet kring hur utformningen av miljön och val av material bidrar 
till  barns lärande. 
 
Vad gäller förskollärarnas upplevelser av huruvida det finns möjligheter och 
begränsningar i förskolans inomhusmiljö har vi i analysen kunnat se att utformningen av 
miljön begränsas av de förutsättningar som finns. Exempelvis har många förskolor små 
avdelningar med få och relativt små rum. Förskollärarna upplever att det idag byggs till 
ytan mindre förskolor men till större barngrupper än tidigare. Samtidigt kan begränsade 
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utrymmen göra att de ändå använder rummen på kreativa sätt för att erbjuda  barn 
möjligheter till lärandesituationer. Vi anser att det är förskollärarnas ansvar att se 
möjligheter i den miljö som verksamheten bedrivs i eftersom det enligt Björklid (2005) 
faktiskt är ett sätt att visa barnen respekt när miljön är utformad på ett sätt som gör att 
barn blir nyfikna och får ta del av stimulerande lärandetillfällen. 
 
En annan begränsning som uppmärksammats i analysen är att förskollärarna upplever 
organisatoriska förutsättningar som begränsande för barns lärande. Det kan röra sig om 
beslut på högre instanser som är utom förskollärarnas påverkan exempelvis barngruppens 
storlek. Det i sin tur gör att de upplever att det blir begränsande för verksamheten då 
mycket tid går åt till att barnen får vänta in varandra vid olika moment, exempelvis 
toalettbesök, påklädning eller vid måltider. Hade det istället varit mindre barngrupper 
hade mer effektiv tid kunnat läggas på det pedagogiska arbetet i barngruppen. Vi menar 
att det förskollärarna upplever som begränsande men som ändå är  möjligt att påverka 
såsom förflyttningar får man hitta strategier för så att begräsningarna minskas. 
 
En avgörande faktor som får betydelse för barns lärande upplever förskollärarna vara hur 
material är placerat i inomhusmiljön, alltså tillgängligheten. Förskollärarna upplever att 
de kan se att barnen i samspel med andra barn och vuxna lär sig samarbeta, kommunicera 
samt utvecklar sin problemlösningsförmåga och självständighet. Även barns åldrar kan i 
analysen ses som avgörande för hur pass tillgängligt materialet tillåts vara för barnen. 
Anledningen till att det inte är tillgängligt har i det flesta fallen att göra med att 
förskollärarna har ett medvetet säkerhetstänk. Det gör de inte för att undanhålla materialet 
utan för vad de upplever vara bäst för barnen. Nordin-Hultman (2004)  menar att en risk 
med att material är placerat på ett sätt som inte är tillgängligt för barnen gör att materialet 
lätt blir bortglömt. Detta kan vara något för förskollärare att tänka på så att inte barn 
berövas vissa material.  
 
Eftersom flera förskollärare tar upp barnens åldrar som en avgörande aspekt, både vad 
gäller utformning av miljö och material och dess placering, så ställs det olika krav på 
barnen beroende på deras ålder och deras mognad. Det är i och för sig en naturlig del i 
barns utveckling att de får ta mer ansvar ju äldre de blir och att det kan stärka deras 
självkänsla och självständighet. Flera gånger under dagen händer det dock att miljö och 
material anpassas efter de yngre barnen och de äldre barnen får anpassa sig efter de yngre. 
Det är inte lika ofta som miljön anpassas efter de äldre barnen. Det finns även krav som 
ställs på äldre barn men inte på de yngre. Detta skulle kunna få betydelse för de äldre 
barnens lärande eftersom de endast får leka med material som inte är stimulerande för 
just åldern. De barnen kanske har behov av annat material som dom inte få ge uttryck för 
och blir istället hänvisade till det som Nordin-Hultman (2004) beskriver som 
variationslöst och icke utmanande material. Samtidigt anser vi att detta kan ge upphov till 
en annan slags lek för de äldre barnen under dessa tillfällen eftersom de då får leka med 
både barn och material som de inte gör i vanliga fall och enligt  Strandberg (2006) lär 
barn  i interaktion med både de människor och de material som finns att tillgå i miljön.  
 
7.2 Metodkritik  
För att samla in material valdes  den kvalitativa metoden och specifikt intervjuer. Denna 
metod ansågs vara den mest lämpade eftersom intervjuerna gjorde att förskollärarnas 
upplevelser, känslor och tankar uttrycktes i ord på ett nyanserat  och utvecklat sätt. Med 
denna metod fanns även möjlighet att ställa öppna frågor och direkt ställa följdfrågor för 
att på så sätt få djupare och mer komplex information kring frågeställningarna. 
Intervjuerna transkriberades för att göra det möjligt att gå tillbaka och läsa svaren 
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upprepade gånger vilket i sig visade sig vara en tidskrävande process. Nackdelen med att 
intervjua är beroendet av att den teknik som används i stunden inte sviker,  exempelvis 
att minnet är fullt i mobilen eller att batterierna tar slut. Det är också av stor vikt att 
ljudupptagningen blir av bra kvalitet så att det inte blir ovälkommet bakgrundsbrus. Finns 
kännedom om att en del informanter pratar tyst så är det bra om ljudupptagaren är inställd 
för att ta upp även låga ljud. Detta är ofta något som inte upptäcks förrän det är dags att 
transkribera. Ytterligare en nackdel med intervjuer är att det ofta är svårt för den 
intervjuade förskolläraren att lämna barngruppen under längre tid och det blir därför på 
dennes villkor när och hur länge intervjun kan ske. Drar intervjun ut på tiden vilket den 
ofta gör så riskerar förskollärarna att sättas under tidspress.  Vidare kan en annan nackdel 
med intervjuer vara att det enda som finns att förhålla sig till är de intervjuades ord, inte 
vad de faktiskt gör i verksamheten. I studien värdesätts den personliga kontakten med 
förskollärarna då deras tillit och öppenhet ligger till grund för en bra intervju. I den 
kvantitativa metoden finns risk att den personliga kontakten går förlorad på grund av 
enkätundersökningen. Intervjuerna kan dock påverkas av personliga relationer och styra 
tolkningarna i undersökningen.  
 
Vi är medvetna om att andra metoder kan användas för att utföra studien exempelvis den 
kvantitativa metoden. Hade den kvantitativa metoden använts i form av enkäter hade 
förskollärarnas upplevelser inte kommit till uttryck i ord utan resultatet hade visat sig i 
mätbar data. Enkäternas utformning får stor betydelse  för resultatet. Finns inte utrymme 
för egna tankar eller ”vet ej” alternativ kanske svaren inte blir lika utförliga och 
information kan gå förlorad. Hade studien fokuserat på förskollärarnas handlingar hade 
observation fått användas som metod.  
 
I denna studie  fanns inte för avsikt att samla in så många slumpmässiga urval som 
möjligt. De intervjuade förskollärarna var handplockade men  hade inte inomhusmiljön 
som prioriterat område på sina avdelningar vilket gjorde att svaren blev mer allmänna. 
Hade förskollärare som specifikt jobbat med inomhusmiljö valts så kanske andra svar 
hade framkommit. 
  
Under de första intervjuerna uppmärksammades att den fråga intervjuguiden inleddes 
med blev en rivstart och var lite för omfattande för att förskollärarna skulle känna sig 
bekväma. Istället hade lite uppvärmningsfrågor behövts så att det skulle bli mer naturligt 
att prata fritt. Vid intervju nummer två ändrades därför följden på frågorna. Fast skrivna 
följdfrågor fanns vi fick vi improvisera lite i stunden där vi kände att mer information 
behövdes.  
 
7.3 Didaktiska konsekvenser 
I studien undersöks förskollärares upplevelser av miljöutformning och materials 
betydelse för barns lärande samt vilka möjligheter och begräsningar som finns i 
inomhusmiljön.  Det studien kan bidra med är kunskap som kan användas av verksamma 
inom förskolan för ökad förståelse och medvetenhet kring miljöutformning och materials 
betydelse för barns lärande. En lärdom som dragits utifrån studiens resultat är att 
förskollärare behöver vara medvetna om att oavsett hur mycket material som finns för 
barn att tillgå i förskolans inomhusmiljö så är det mest avgörande för barns lärande vad 
man tillsammans gör med materialet. Har förskollärare inte denna medvetenhet kan det 
få betydelse för barns lärande negativt fysiskt, kognitivt och socialt.  
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7.4 Fortsatt forskningsfråga 
Resultatet visar bland annat att de äldre barnen många gånger behöver stå tillbaka för de 
yngre barnens åldersrelaterade behov som exempelvis säkerhets- och omsorgsaspekter. 
Därför har frågan väckts om det kan vara så att de äldre barnens lärande missgynnas i 
förskolans inomhusmiljö?  
 
Ur ett genusperspektiv vore en intressant forskningsfråga att undersöka om färdigt eller 
ofärdigt material används mer frekvent av pojkar eller flickor med tanke på att 
förskollärarna i resultatet lyfter fram att det ofärdiga materialet anses vara mer 
könsneutralt än det färdiga.   
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Bilaga A 
 
Intervjuguide 
 
1 Hur erbjuder ni barnen (det ni anser vara) en lärorik inomhusmiljö på er avdelning? 
- Hur vet ni att miljön “inbjuder till ett lustfyllt lärande”?  
 
2 Hur resonerar ni i arbetslaget när ni väljer material och hur ni ska placera det? 
 
3 Vilka möjligheter och begränsningar finns i er inomhusmiljö? 
- Hur vet ni/märker ni när det är dags att förändra rum och material? 
 
4 Hur uppmuntrar ni till barns samspel med hjälp av rum och material? 
-Vilka individuella och kollektiva förmågor kan barn utveckla i er pedagogiska miljö? 
-På vilket sätt uppmuntrar ert material till förhandlingar mellan barnen? 
 
5 Hur utformar ni miljön för att tillgodose barns rätt till både ostörda enskilda lekar och 
lek i grupp? (avseende på rum och material?) 
 
6 Vilka orsaker kan finnas till att material inte finns framme, tillgängligt, för barnen? 
-På vilket sätt får barns ålder betydelse för utformningen av rum och utbud av material? 
 
7 Vad upplever du finnas i en bra respektive dålig lärandemiljö? 
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Bilaga B 
 
Informationsbrev 
  
Studiens titel är : Inomhusmiljön- förskollärares upplevelser av inomhusmiljöns 
betydelse för barns lärande 
  
Vi heter Sandra Ståhl och Anna Boström och studerar sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi skriver just nu vårt självständiga 
arbete på grundläggande nivå. 
 
Studiens syfte är att undersöka förskollärares upplevelser av miljöutformning och 
materials betydelse för barns lärande samt vilka möjligheter och begräsningar som finns 
i inomhusmiljön. För att få kunskap om detta har vi valt intervju som metod. Intervjun 
beräknas ta runt en halvtimme. Vi har valt att ljudinspela intervjuerna för att sedan 
transkribera dem och på så sätt kunna gå tillbaka och analysera svaren flera gånger. 
Ljudfilerna kommer att finnas åtkomliga enbart för oss. Allt insamlat material används 
endast för studiens syfte och avrapporteras när studien är färdigställd. I studiens resultat 
är alla informanter avidentifierade så att det inte går att koppla enskilda personer eller 
förskolor till vårt examensarbete. 
  
Du kan när som helst avbryta din medverkan. 
  
  
Är det något du undrar över får du gärna kontakta oss: 
  
Sandra Ståhl                                                                  Anna Boström 
ss223dr@student.lnu.se   ab223jf@student.lnu.se 
 
070 46 11 783                                                                076 88 46 505 
  
Härmed intygar jag att jag tagit del av informationen och ger mitt samtycke till 
deltagande i studien: 
  
Namn:_____________________________     
 
 
Underskrift:_________________________ 
  
  
Datum:_____________________________   Ort :___________________________ 
  
  


