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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en insyn i förskollärares avsikter när det kommer till den fysiska 

inomhusmiljöns betydelse för, och påverkan på, barns lek. De fyra frågeställningarna som ställdes var: 

Vilken betydelse har inomhusmiljön för barns lek enligt förskollärarna? Vilka möjligheter har barnen, 

enligt förskollärare, att vara med och påverka inomhusmiljön? Vilka avsikter har förskollärarna med den 

fysiska inomhusmiljön? Hur ser inomhusmiljön ut på de olika avdelningarna? Den metod som använts för 

studien är kvalitativt inriktad, totalt fyra förskollärare intervjuades och totalt fyra förskoleavdelningar 

observerades. Resultatet visade att förskollärarna beskrev den fysiska inomhusmiljön som viktig för barns 

lek. Förskollärarna menade att barnen hade möjlighet att vara med och påverka inomhusmiljön då 

förskollärarna följde barnens intresse och behov. Förskollärarna lyfte även sin egen betydelse för 

utformningen av miljön och menade att det var upp till dem att introducera den fysiska inomhusmiljön så 

att den främjar barns lek. Resultatet visade även att de fyra avdelningarna formade lokalerna i likhet med 

varandra, oavsett hur många rum som fanns till förfogande. Slutsatser vi kan dra är att förskollärares 

förhållningssätt och tillåtande personlighet är viktig för utformningen av den fysiska inomhusmiljön.  
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1 Inledning 

 

Tankarna kring denna studie började då vi båda upplevde, utifrån den verksamhetsförlagda 

utbildningen, att utformningen av lokaler skiljer sig mellan olika förskolor. Den fysiska 

inomhusmiljön är vi båda intresserade av då vi upplever att utformningen av miljön är en 

drivande faktor för barns lek, och på så sätt av stor vikt för barns lärande och utveckling. 

Detta är i sin tur en betydelsefull insikt för vår kommande profession som förskollärare.  

Vi båda upplever att barn tillbringar mycket av sin vakna tid i förskolan vilket kräver att 

verksamma i förskolan utformar verksamheten utifrån barnens perspektiv för att locka till lek 

och aktivitet. I läroplanen för förskolan 98/10 (Skolverket, 2010) betonas det att leken är 

viktig för barns utveckling och lärande. ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som 

samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska 

omvärlden” (Skolverket, 2010;6). 

Att medvetet använda leken för att främja barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan. Leken och det lustfyllda lärandets olika former stimulerar fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. Vi väljer att fokusera på 

förskollärares syn på den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lek eftersom vi finner 

det intressant att se det ur deras perspektiv. I Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) lyfts hur 

verksamhetens ska genomföras för att utmana barnets utveckling samt hur miljön ska vara. 

”Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (Skolverket, 2010;9). 

Vi upplever utifrån våra egna erfarenheter att den fysiska inomhusmiljön kan både hämma 

och främja leken. Med detta menar vi att den fysiska inomhusmiljön kan ge en positivt 

utvecklande effekt, om den utformas på rätt sätt av oss förskollärare. Därför finner vi det 

relevant att lyfta den medvetna förskollärarens intentioner i utformningen av miljön, deras 

tankar och åsikter.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad inblick i förskollärares intentioner när det 

kommer till den fysiska inomhusmiljöns betydelse för, och påverkan på, barns lek. Vi vill 

också få en fördjupad inblick i hur förskollärare kan utforma den fysiska inomhusmiljön i 

förskolan för att främja barns lek. 

 

Frågeställningar 

· Vilken betydelse har inomhusmiljön för barns lek enligt förskollärarna? 

· Vilka möjligheter har barnen, enligt förskollärare, att vara med och påverka inomhusmiljön? 

· Vilka avsikter har förskollärarna med den fysiska inomhusmiljön? 

· Hur ser inomhusmiljön ut på de olika avdelningarna? 

 

1.2 Definitioner av begrepp 

Här redogör vi för våra definitioner av de begrepp som vi anser relevanta för denna studie. 

Den fysiska inomhusmiljön - med detta menar vi rummets väggar, tak och dörrar, material så 

som pennor, papper, leksaker, möbler med mera. Till den fysiska inomhusmiljön räknas också 

rumsstorlek och möblering.  

Lek - med lek menar vi i denna studie den spontana lek som sker frivilligt och på barnens egna 

initiativ. 

Material- De lösa artefakterna som finns tillgängligt för barnen, det vill säga pennor, papper, 

böcker, leksaker med mera. 

Barn - barn som är inom förskolans verksamhet i åldrar 1-5 år.  

Förskollärare – omfattar de personer som deltagit i studien.    
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2 Litteraturgenomgång 

 

Litteraturgenomgången börjar med en kort beskrivning av förskolan, leken och den fysiska 

inomhusmiljön ur ett historiskt perspektiv. Därefter tar vi upp förskolans läroplan gällande lek 

och miljö, detta för att fastställa förskollärares riktlinjer för att främja barns lek och fysiska 

miljö. Vi fortsätter med att beskriva vad forskningen säger om inomhusmiljöns betydelse för 

barns lek och även de influenser som kan påverka. Vi har även valt att lyfta lekens betydelse 

för barns språk- och sociala utveckling för att synliggöra lekens mångsidiga effekt. 

Avslutningsvis tar vi upp Vygotskijs sociokulturella teori då den betonar lekens betydelse för 

barns utveckling och lärande. 

2.1 Förskolan, leken och den fysiska inomhusmiljön – ur ett historiskt 
perspektiv 

Sverige var under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ett land under förändring på 

grund av den pågående industrialiseringsprocessen. Denna samhällsförändring skapade ett 

tidigare icke upplevt problem med omhändertagandet av barnen. Vid mitten av 1800-talet 

startade de första barnkrubborna i Sverige, behovet av dessa barnkrubbor ökade under slutet 

av 1800-talet då människor flyttade till större städer och avståndet mellan familjemedlemmar 

ökade. Barnkrubbans huvudsakliga syfte var förvaring och omhändertagande av barnen. 

Eftersom familjmedlemmarna inte kunde hjälpa varandra med tillsyn av barnen på samma sätt 

som förr, på grund av det ökade geografiska avståndet, ökade behovet av omsorg och 

utbildning av barnen utanför hemmet. Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1785-1852) var 

kritisk till denna typ av förvaring av barn och ansåg istället att barn borde ses som unika 

väsen, som kräver vård och goda utvecklingsbetingelser, där leken hade en viktig roll 

(Tallberg Broman, 1995).  

Systrarna Ellen Moberg (1874-1955) och Maria Moberg (1877-1948) startade 1899 i Sverige 

en så kallad barnträdgård som var inspirerad av Fröbelpedagogiken (Hartman, 2007). Leken 

var central i Fröbels pedagogik och ansågs viktig när det kom till barnens utveckling och 

lärande. Detta tycktes vara ett unikt tankesätt då leken tidigare sågs som en passage mellan 

viktigare aktiviteter (Tallberg Broman, 1995). Nordin-Hultman (2004) skriver att Fröbels 

pedagogiska tankesätt har påverkat barnträdgårdarna och påverkar till viss mån än idag de 

svenska förskolorna. 



4 

 

Friedrich Fröbel såg sambandet mellan hemmet, modern och pedagogiken som en central roll 

i utformningen av miljön. Den fysiska miljöns utformning var, i Fröbels anda, att efterlikna 

hemmet genom att utstråla ordning och renlighet samt genom utsmyckning i form av gardiner 

och blommor i fönstren och dukar på borden (Nordin-Hultman, 2004). Fröbel betonade att det 

var de vuxna som skulle ansvara för utformningen av den fysiska miljön för att främja barns 

utveckling och tillfredsställa deras behov (Wallström, 1992). Vallberg Roth (2002) skriver att 

inomhusmiljön i barnträdgårdarna skulle vara likartat utformade med motsvarande lokaler i 

form av ett rum för flickorna och ett rum för pojkarna. Utformningen av inomhusmiljön och 

dess lokaler var för att barnen skulle socialisera sig i sina framtida roller som vuxna och vad 

det innebar att vara kvinna eller man under den tidsepoken.  

Under 1930-talet började den Fröbelinspirerade metodiken att ifrågasättas då den upplevdes 

som ett allt för vuxenstyrt arbetssätt. Det utvecklingspsykologiska intresset för pedagogiken 

växte då fram och började bli det centrala i förskolan. Barnobservationer var nära förbunden i 

utvecklingspsykologins grund och kom att bli ett viktigt inslag i förskolans pedagogiska 

vardag. Med hjälp av barnobservationer anpassade pedagogerna sin verksamhet till enskilda 

barns förutsättningar och behov (Hartman, 2007). Barnet skulle bli erbjuden en mängd olika 

aktiviteter utformade som aktivitetsstationer. Meningen med aktivitetsstationer var att barnen 

själva skulle få välja fritt vilken aktivitet de ville syssla med. Ett exempel på en sådan station 

kunde vara ett så kallat miljörum som var samhälls- och vetenskapsrelaterat där barnen fick 

ägna sig åt bygglek och rollek (Vallberg-Roth, 2002). 

År 1972 påbörjades publiceringen av barnstugeutredningen vilket var en statlig utredning. 

Denna utredning kan ses som en milstolpe i förskolepedagogikens och förskolans historia 

(Nordin-Hultman, 2004). Barnstugeutredningen gav nya förutsättningar för det 

förskolepedagogiska arbetet i landet och började betraktas som en del av det allmänna 

utbildningsområdet som redan funnits i 100 år (Hartman, 2007). Nordin Hultman (2004) 

skriver att barnstugeutredningen antydde att den fysiska inomhusmiljön skulle vara utformad 

så att det skulle finnas hemvister för mat och vila, samt plats för flera aktivitetshörnor. 

 

2.2 Lek och miljö i förskolans läroplan 

I detta avsnitt kommer vi ta upp miljön och leken i förskolans läroplan. Det vill säga vad 

förskolans styrdokument Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) ger förskollärare för mål och 

riktlinjer att följa i verksamhetens pedagogik och förhållningssätt. 
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I Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) står det under rubriken förskolans uppdrag att förskolan vilar 

på demokratins grund. I och med detta ska verksamheterna utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Leken är viktig för barns utveckling och lärande, ett 

medvetet bruk av leken för att främja barns utveckling och lärande ska vara genomgående i 

verksamheten i förskolan. Förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla 

barn som deltar samt erbjuda barnen en miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Miljön ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskolans verksamhet ska vara 

en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta egna initiativ och som 

utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Under rubriken utveckling och 

lärande står det att den pedagogiska verksamheten ska utföras så att den stimulerar och 

utmanar barnets utveckling och lärande, miljön ska därför vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för, bör ligga 

till grund för hur utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten 

bör se ut (Skolverket, 2010). 

 

2.3 Inomhusmiljöns betydelse för barns lek 

Leken har varit så självklar att den inte synts. Det har tagits för givet att alla barn leker och att 

leken kommer av sig själv (Knutsdotter Olofsson, 2008). Rummet spelar en avgörande roll i 

barns lekar. Barnet erövrar sin omvärld genom att samspela med sin omgivning. Miljön 

sänder ett budskap om vad som förväntas ske i de olika rum som finns i den pedagogiska 

verksamheten. Därför bör miljön vara utformad på ett sådant sätt att rummet underlättar, 

stimulerar och utmanar barns lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Rummet 

skapar ordning och bidrar till att ge lekarna en mer avrundad form och tydliggör hur de börjar 

och hur de slutar. Ett stort och tomt rum är svårt att leka i därför att det tycks vara utan ett 

slut. Rummet är en ram som leken kan röra sig inom (Hangaard Rasmussen, 1993). Hur den 

pedagogiska miljön är organiserad, det vill säga hur förskollärare i förskolan tänker kring, 

presenterar och organiserar rum och material är viktiga delar i barns möjlighet att utveckla 

sina kompetenser. Förskolans miljö är fylld med saker som på olika sätt talar till barn och 

vuxna, barn skapar mening och sammanhang i den värld de möter i förskolan. Inomhusmiljön 

signalerar till barnet vilken tilltro vi har till barnens kompetens. I den pedagogiska miljön 

synliggörs lärarnas bild av barnet och deras kompetenser, samt lärarens syn på kunskap och 

lärande (Johansson & Pramling Samulesson, 2003). Väggar, inredning och leksaker visar den 
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estetiska miljön och personalens uppfattning om verksamheten. En välstädad förskola behöver 

inte entydigt betyda att förskolan är bra. Det finns alltid en risk att barnens lek städas bort, att 

leksaker och material ligger framme är nödvändigt för att inbjuda till lek (Fagerli, Lillemyr & 

Søbstad, 2001). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter att i förskolans verksamhet 

och miljö ska det finnas olika material som kan fånga barnets intresse. Detta kan röra sig om 

en dockhörna, lekvrå, byggrum, utklädningskläder, lekhall och så vidare. Dessa rum ska 

utformas av pedagoger och utgångspunkten ska vara barns intressen för att stimulera barnen 

till olika aktiviteter. Författarna poängterar även vikten av att den fysiska miljön skall vara 

rörlig. Den fysiska miljön ska vara flexibel på ett sådant sätt att den kan förändras beroende 

på vilka verksamheter som pågår och vad som för tillfället intresserar barnen. Det är viktigt 

att barnen deltar i utformningen av den fysiska miljön då barnen ska vara delaktiga i sitt eget 

lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

All utvecklingspsykologisk forskning hävdar just det att lek är väsentlig för barns utveckling 

då leken förbereder för livet. Det är därför betydelsefullt att pedagoger bygger upp de olika 

lekmiljöerna på ett sådant sätt att de bryter de traditionella könsmönstren. (Lindqvist, 1996). 

Lek är sociala praktiker där barn förhandlar om och argumenterar för vad de vill göra. Ur ett 

socialisationsperspektiv innebär detta att miljön där barnen befinner sig i, lär de sig olika 

former av socialt samspel som har betydelse för deras sociala, känslomässiga och språkliga 

utveckling (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

 

2.3.1 Lekens betydelse för barns språk och sociala samspel 

Den pedagogiska miljön kan vara en miljö som stödjer relationer och samarbete i grupp 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Leken har ofta social karaktär, leken avspeglar 

gruppens struktur där likheter mellan barnen, så som gemensamma mål och metoder uttrycks. 

Även olikheter mellan barnen, såsom makt, popularitet och status speglas i leken. Barnen 

utvecklar i leken sina motoriska, sociala och kommunikativa färdigheter, samt attityder och 

intressen. Barnet kan i leken leva ut sina känslor tillsammans med andra där de försöker leva 

sig in i andra människors situation, därigenom utvecklar barnet sin förmåga till empati. Barnet 

som leker går in med speciella samspels- och lekfärdigheter. Detta kräver att barnet har 

förmåga till kommunikation på flera olika plan, förstå vad som är lek samt förstå reglerna för 

samspelet. I leken utvecklar barnen sin förmåga och färdighet att ta kontakt, samarbeta och ge 

och ta i lekar tillsammans med andra barn. Leken blir ett bra tillfälle att få vänner (Fagerli, 
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Lillemyr & Søbstad, 2001). När barn leker tillsammans utvecklar de sina kommunikativa 

kompetenser genom att de lär sig att förstå signaler, så som mimik och kroppsspråk. I leken 

tränar barnet sitt språk genom att kommunicera på sådant sätt att barnet får ett mer varierat 

språk och mer utförligare än i vanliga fall. I leken är barnet författare, regissör och 

skådespelare till leken de befinner sig i (Knutsdotter Olofsson, 2008).  

Jensen och Harvard skriver i sin bok Leka för att lära (2009) om att forskare som fokuserat på 

lekens betydelse är eniga om att lek tillsammans med andra barn leder till social kompetens. 

Samspelet i leken, barnen emellan, lär de känna varandra då leken ger trygghet och glädje. I 

lekar där konflikter uppstår måste barnen reda ut dessa om leken ska kunna gå vidare (Jensen 

& Harvard, 2009). I det sociala samspelet emellan barnen lär de sig att samarbeta, vänta på sin 

tur, leda andra och lösa konflikter (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). 

 

2.4 Barns inflytande i den fysiska inomhusmiljön 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att en viktig fråga att ställa sig som 

pedagog är, hur delaktiga anser jag att barnen har möjlighet att vara på den förskola jag 

arbetar på? För att barn inte ska förbli oerfarna, behöver barnen ges en möjlighet till att 

praktisera beslutsfattande. De tillfällen och utrymmen som förskolan erbjuder barnen att delta 

är viktiga för barnens utvecklande av sina färdigheter, samt att barnen blir ansvarstagande 

samhällsmedborgare. Pedagoger som är verksamma i förskolan bör vara medvetna om att det 

är miljön som ska anpassas efter barnen, och inte barnen som ska anpassa sig efter miljön 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) benämner ett exempel där pedagogerna förändrat i miljön, en 

miljö som barnen inte varit delaktiga i att förändra. Barnen blev förvirrade då de inte visste 

vad de skulle göra i den nu ommöblerade lokalen. Pedagogerna kom till insikt att barnen 

måste vara en del av processen då deras tankar är viktiga för den fysiska inomhusmiljön. 

Författarna fortsätter att peka på att reflektion och bearbetning av miljön är en väsentlig del av 

arbetet och att barnen alltid ska stå i centrum för utformningen av den fysiska inomhusmiljön. 

Författarna lyfter vikten av att dokumentera och observera rummet för att se vad rummet 

används till och hur barnen utnyttjar lokalen. 
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2.5 Teoretisk ram 

Här presenteras studiens teoretiska ramverk som är det sociokulturella perspektivet och 

Vygotskijs teorier och åsikter. Detta är en väsentlig del för denna studie då den lyfter miljön 

och lekens betydelse för barn.  

2.5.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivets syn på lärandet och leken har präglats av Lev Vygotskijs 

teorier. Han menar att fokusen ligger på att kunskap skapas genom socialt samspel och där har 

språket en stor betydelse (Imsen, 2006). Vygotskij menade att de inre processer, det vill säga 

det som finns inuti huvudet, har föregåtts av de yttre aktiviteterna tillsammans med andra 

(Strandberg, 2006). Han lyfter fram lekens betydelse och menar att glädje kan vara det 

viktigaste kännetecknet på lek och därför är det rimligt att anta att den tillfredsställer olika 

behov hos barnet. I Vygotskijs teori talar han om utvecklingszoner i leken. Eftersom 

utvecklingen går från det sociala till det individuella lär sig barnet av andra. Leken ger 

tillfällen då barnet kan gå från lägre till högre processer med hjälp av andra. Denna process 

kallas för den proximala utvecklingszonen (se figur 1). Den innebär att barnet kan utföra en 

handling i samspel med andra innan det kan utföra den på egen hand. Barnet gör först saker 

med hjälp av någon som kan mer än det självt, därefter på egen hand.  (Imsen, 2006).  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den proximala utvecklingszonen inspirerad av Gunn Imsen (2006;317)                                                  

 

Vygotskij menar att som pedagog ska man mata miljön med utmaningar och kreativt tänkande 

men framförallt ge plats för samspel i den fria leken. Han fortsätter att beskriva att pedagogen 

inte ska fylla miljön med leksaker utan istället återspegla barnens fantasi och kreativitet i 

Barnet 

Gräns för vad 
barnet klarar 
med hjälp 

Gräns för vad 
barnet kan 
själv 
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utformningen av miljön. Enligt honom är det inte rummens material som är det viktiga, utan 

vilken tillgång barnen har till det. Genom att placera material i barnens ögonhöjd hjälper det 

dem i deras utveckling, men även att låta barnen sätta sin egen prägel på rummet där deras 

önskemål och tankar presenteras är meningsfullt för deras utveckling (Strandberg, 2006). En 

aspekt av det sociokulturella perspektiv som Dysthe (2010) beskriver är att lärande är 

medierat. Med medierat menas olika redskap som används vid inlärning som till exempel 

böcker, film, pennor och datorer. Redskapen förmedlar alltså lärande på många olika sätt. Ur 

ett sociokulturellt läroperspektiv betyder ”redskap” eller ”verktyg” resurser som vi har 

tillgång till och som hjälper oss att förstå omvärlden.  
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3 Metod 

I detta kapitel klargör och motiverar vi de val av metoder som har använts för att komma fram 

till en slutsats i studien. 

 
3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inför denna studie har vi inspirerats av den hermeneutiska ansatsen. Patel och Davidson 

(2011) beskriver att den hermeneutiske forskaren utgår från sin egen förförståelse för tolkning 

av objekt. I denna studie utgår vi från de intervjuer och observationer som insamlas för 

empiri. Den insamlade empirin kommer sedan att tolkas för att vi ska finna samband och 

viktig information för vår studie då vår tanke är att få en djupare förståelse för förskollärares 

uttalade uppfattningar. Patel och Davidson (2011) menar att en viktig aspekt vid ett 

hermeneutisk förhållningssätt är att närma sig forskningsobjektet subjektivt. Forskarens 

förförståelse, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har ska ses som 

en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. 

 

3.2 Kvalitativ bearbetning av en empirisk studie 

Den metod vi har valt att använda är kvalitativt inriktad och insamling av empiri sker med 

hjälp av intervjuer och observationer. Den kvalitativa forskningen kan tillämpas genom 

kombinationen av intervjuer och observationer (Patel & Davidson, 2011). Repstad (2007) 

menar att i kvalitativa studier läggs tonvikten på ett nära förhållande mellan den som forskar 

och den aktuella miljön och/eller deltagarna i undersökningen. Repstad menar vidare att 

kvalitativa studier ofta är undersökningar av avgränsade och specifika miljöer, där målet är att 

ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa miljöer. Vi vill få en inblick i 

förskollärarnas sätt att tänka och reagera och även eventuellt kunna särskilja och upptäcka 

olika handlingsmönster och enligt Trost (2005) är då den kvalitativa studien bra. 

 

3.3 Intervjuer 

Med kvalitativa intervjuer ställs det enkla och raka frågor som kan ge innehållsrika svar ur 

vilka, man efter bearbetning, kan erhålla många intressanta åsikter och mönster (Trost, 2005). 

Kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av strukturering, det vill säga att 
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frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, till 

exempel intervjupersonens uppfattning om ett fenomen (Patel & Davidsson, 2011). Att 

använda intervjuer som metod har en stor fördel då det är flexibelt och att med hjälp av 

eventuella följdfrågor kan få svaren utvecklade och fördjupade. Trost (2005) skriver att det 

kan vara ett gott stöd att vara två under intervjuer om de är samspelta, då kan de ge en större 

informationsmängd och förståelse. Därför har vi valt att vara två under intervjutillfällena.  

Förberedelser inför intervjuerna är viktiga och dessa frågor kan vara bra att fundera över. 

Behövs verkligen alla frågor? Är de formulerade så att de inte går att missuppfatta? Bör vi 

genomföra en pilotstudie innan på en representativ grupp för att se om frågorna ger den 

information som är väsentlig för studien? (Patel & Davidsson, 2011). Praktiska arrangemang 

vid en intervju är viktigt för kvaliteten. Vi har valt att spela in intervjuerna med hjälp av 

inspelningsverktyget på mobiltelefonen. Dimenäs (2007) lyfter inspelningsmetodens många 

fördelar vid en intervju då man bland annat kan lyssna på intervjun om och om igen. Dimenäs 

fortsätter med att ta upp vikten med att alltid ha i åtanken vart intervjun ska äga rum och 

eftersom våra intervjuer kommer hållas på förskolorna på dagtid är vi medveten och förberedd 

på att vi kan bli störda eller avbrutna.  

 

3.4 Observationer 

Observationer kan se ut och göras på många olika sätt. Det vanligaste sättet att dokumentera 

sina observationer är genom att föra ett så kallat löpande protokoll. Det är korta beskrivande 

kommentarer i presens, den som observerar beskriver alltså kort vad den ser. En observation 

kan också ske på ett mer strukturerat sätt genom att i förväg redan bestämt vad det är som 

skall observeras och skriver ned det som sker just när det händer (Dimenäs, 2007). I våra 

observationer kommer vi använda oss av tidigare formulerade observationsfrågor (se bilaga 

2). Till vår hjälp i observationerna kommer vi även använda oss av fotografier och 

fältanteckningar för att ha som stöd vid bearbetning av data. Observationer används ofta för 

att komplettera information som har samlats in med andra tekniker (Patel & Davidson, 2011). 

I våra observationer kommer vi inte att observera barn eller förskollärare, utan enbart den 

fysiska inomhusmiljön. 
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Genom dessa metoder, intervju och observation, kommer vi få ta del av hur förskollärare 

resonerar samt utformar den fysiska inomhusmiljön. Genom att koppla samman 

förskollärarnas svar vid intervjuerna med det vi observerar kan vi finna en röd tråd i den 

fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lek enligt förskollärarna. 

 

3.5 Forskningsetiska principer 

I denna studie har vi utgått från de etiska principer som finns att följa vid forskning. Dessa 

forskningsetiska principer kommer att vara genomgående i studien.  

Informationskravet - Vi som forskare skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande och upplysa dem att det är frivilligt och att de kan avbryta när som helst. 

Samtyckeskravet - Få uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke till 

medverkan i undersökningen samt göra dem medveten om att de har rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De som deltar kan avbryta när 

som helst utan negativa följder. 

 Konfidentialitetskravet - Alla de uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras 

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående. Detta innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna.  

Nyttjandekravet - Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 

2012). 

 

3.6 Urval 

Denna studie har koncentrerats på två förskolor i en norrländsk kustkommun. Anledningen till 

att dessa två förskolor valdes ut var på grund av att vi tidigare haft kontakt med dessa och 

med förskollärarna som jobbade i verksamheten. Intervjuerna och observationerna har 

genomförts på två avdelningar från vardera förskola. På etisk grund så är förskolenamn, 

avdelningsnamn och förskollärarnas namn fingerade i undersökningen. I studien benämns 

förskolorna för Förskola 1 och Förskola 2 för att skilja dem åt. Respondenterna i studien har 

förskollärarutbildning.  
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3.7 Genomförande 

Inför vårt besök hos de två förskolorna valde vi först att ta kontakt med de verksamma 

förskollärarna via mail. Via ett informationsmail gav vi en kort presentation om vilka vi var 

samt att vi nu var i slutskedet av vår utbildning och vad vårt examensarbete skulle handla om. 

Vi förklarade vårt syfte och att vi önskade att intervjua förskollärare samt observera den 

fysiska inomhusmiljön i verksamheterna. Efter godkännande av de två förskolorna som vi 

kontaktat skickade vi en mer genomgående introduktion av vårt syfte med studien. 

Anledningen till att vi först valde att skicka informationen via mail om frågan angående 

intervju och observation, istället för att ta detta via telefon, var därför att ge dem tid till att 

fundera på om de ville medverka i studien samt kunna diskutera detta med sina kollegor. När 

förskollärarna tackat ja bestämde vi tid och datum för intervjuer och observationer samt gav 

dem informationen kring de forskningsetiska principerna. 

 

3.7.1 Intervjuer 

Studien är uppbyggd på kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare på de två förskolorna, två 

intervjuer på vardera förskola. Dessa intervjuer gjordes för att tydliggöra förskollärarnas 

tankar om inomhusmiljöns påverkan på barns lek. Intervjuerna genomfördes med oss båda 

närvarande, där en av oss intervjuade medan den andra förde anteckningar samtidigt som 

samtalet spelades in på mobilen. Inför intervjuerna formulerade vi tillsammans intervjufrågor 

som vi skulle följa under de fyra intervjuerna så att de skulle följa samma mönster. Efter 

önskemål av de medverkande förskollärarna skickade vi intervjufrågorna innan avsatt 

intervjutillfälle. Vi hade även bestämt sedan tidigare vem som skulle intervjua vem samt att vi 

skulle intervjua två förskollärare var. Vi genomförde två intervjuer per dag. De två första 

intervjuerna skedde på Förskola 1 och föll tätt efter varandra, dessa ägde rum i ett avskilt rum 

på förskolan. Veckan efter besökte vi Förskola 2 där vi intervjuade en förskollärare på 

morgonen och en efter lunch och även dessa intervjuer skedde i ett avskilt rum på förskolan. 

Alla intervjuerna inleddes med att förklara vårt syfte med studien och vi frågade om lov att 

spela in intervjun, vilket alla godkände. Vi klargjorde för dem att det endast var vi som skulle 

ha tillgång till det inspelade materialet och att detta sedan skulle raderas när studien var klar. 

Vi ställde sedan våra frågor i den ordning de var uppskrivna (se bilaga 1), mellan frågorna 

ställdes det även följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av intervjun.   
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Efter varje intervjutillfälle avslutade vi med att fråga om de ville tillägga något. Alla 

intervjuer tog ungefär 15 minuter vardera. 

 

3.7.2 Observationer 

Observationen av den fysiska inomhusmiljön gjordes via kamera och fältanteckningar. Under 

observationen följde vi redan uppsatta observationsfrågor (se Bilaga 2) för att på ett enkelt 

sätt göra oss själva medvetna om det vi skulle observera, men även fokusera på vad syftet 

med observationen var. Då undersökningarna gjordes på två olika förskolor observerades 

likheter och skillnader mellan de två förskolornas inomhusmiljöer. Tre av fyra observationer 

skedde innan intervjuerna, detta på grund av att det passade bättre för förskollärarna då vi 

besökte förskolorna under tider då barnen hade vila eller sov ute i vagnar. Observationerna 

var inte till för att jämföra de två förskolorna på ett sådant sätt att den ena skulle vara bättre än 

den andra. Syftet med observationerna var att få så många infallsvinklar som möjligt gällande 

ämnet den fysiska inomhusmiljöns utseende. Varje observation tog ungefär 30 minuter 

vardera. 

 

3.7.3 Bearbetning av data 

De delar av det inspelade materialet som vi ansåg vara relevant till vårt syfte transkriberades 

ordagrant. När transkriberingen av intervjuerna var färdigställda började vi att ställa upp 

svaren mot studiens frågeställningar för att sedan finna likheter och skillnader i 

respondenternas svar. Fotografier och anteckningar från observationerna har använts som ett 

stöd för att besvara en av studiens frågeställningar. Efter att all bearbetning av det insamlade 

materialet transkriberats, förde vi över de inspelade intervjuerna samt det tagna bilderna till 

ett usb-minne och låste sedan in dem med anteckningarna.  
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4 Resultat 

 

Resultatet börjar med en kort beskrivning av förskolorna. Sedan presenteras resultatet 

tematiskt med stöd av våra fyra frågeställningar. Vi har valt att dela in förskollärarnas svar 

avdelningsvis och förskolevis, eftersom det ger oss möjlighet att titta på eventuella skillnader 

och likheter Trots att vi inte i syftet angivit att vi vill se skillnader så menar vi att vårt sätt att 

redovisa resultatet kan ge en nyanserad beskrivning av förskollärares intentioner vad gäller 

förskolemiljöns betydelse för barns lek. I slutet av varje stycke sammanfattar vi kort vad vi 

kommit fram till. 

 

4. 1 Beskrivning av förskolor 

Förskola 1 

Förskola 1 är sedan tidigare en skola och har två avdelningar som vi har valt att observera. Vi 

har valt att kalla 1-2 års avdelningen för Solen som har en barngrupp på sju barn samt en 

förskollärare och en barnskötare som jobbar 75 % vardera. I den andra avdelningen, som vi 

valt att kalla Månen, är det 19 barn i åldrarna 3-5 år. Där jobbar det två stycken 100 % 

förskollärare samt en förskollärare på en tjänst som omfattar 77 %. En dag i veckan är det en 

förälder som jobbar på förskolan för att täcka upp de resterande procenten då denna skola är 

föräldrakooperativ. Den förskollärare som vi intervjuat från Solen har vi valt att kalla Elin och 

förskolläraren från Månen har vi valt att kalla Lina.  

 

Förskola 2  

Förskola 2 är nybyggd och invigdes för några år sen. Förskolan har fyra avdelningar och vi 

har intervjuat två förskollärare, en från 1-2 års avdelning och en från 3 års avdelningen samt 

observerat inomhusmiljön på vardera avdelning. I denna studie har vi valt att kalla 1-2 års 

avdelningen Svampen och 3 års avdelningen för Blomman. På Svampen finns 15 barn och 3 

vuxna som jobbar 100 %, 90 % och 75 %. På Blomman finns det 14 barn och 3 vuxna som 

jobbbar 100 %. Den förskollärare som vi intervjuat från Svampen har vi valt att kalla för Petra 

och förskolläraren från Blomman har vi kallat för Sara. 
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4.2 Vilken betydelse har inomhusmiljön för barns lek enligt förskollärarna? 

Förskola 1 

Förskollärarna på de båda avdelningarna nämner betydelsen av hur förskollärare väljer att 

forma den fysiska miljön och utgå från barnens intressen. Elin som jobbar på avdelningen 

Solen lyfter inomhusmiljöns betydelse för barns lek. Hon menar att inomhusmiljön är 

jätteviktigt för barns lek. Elin framhåller att förskollärare ska vara tillåtande, då det är de 

vuxna som sätter gränser. Hon menar att förskollärarna bidrar med att utforma miljön så att 

leken utvecklas på ett positivt sätt. Hon menar att begränsningarna i den fysiska 

inomhusmiljön är de vuxna, men att det även är de vuxna som kan bidra till att leken 

utvecklas. 

Lina som är förskollärare på Månen säger: “Det är vi vuxna som ska se till att inomhusmiljön 

ska vara utmanande, att det ska finnas möjligheter till barnens lek och deras intressen”. Hon 

beskriver leken som det viktigaste barnen gör. Det är kommunikation, samarbete, bearbetning 

av intryck och upplevelser som bearbetas i leken. Lina nämner också vikten av förskollärarnas 

förhållningssätt till utformningen av miljön, hon menar att det är viktigt för förskollärare att 

forma och utgå från barnens intressen i utformningen av inomhusmiljön. Elin beskriver ett 

dilemma som uppstått under den fysiska inomhusmiljön där de även åtgärdade problemet. 

Från början hade de bara en stor avdelning för de två barngrupperna på förskolan. Då kände 

förskollärarna att de små barnen rev så mycket för de stora barnen vilket gjorde att 

förskollärarna ansåg att de behövde avgränsa rummet med hjälp av möbler. Men då uppstod 

ett problem med ljudnivån, vilket gjorde att de till slut fick regla upp en vägg för att avskilja 

avdelningarna åt.  Hon fortsätter att beskriva de större barnens utrymme för lek, hon menade 

att större barn har större behov till att kunna stänga in sig, hon önskade att barnen skulle ha 

haft tillgång till fler eller större rum.  

 

Förskola 2 

Förskollärarna på de båda avdelningarna anser att inomhusmiljöns utformning är viktig för 

barns lek. Sara på avdelningen Blomman menar att inomhusmiljön har stor betydelse då det är 

barnens arbetsmiljö. Hon menar att miljön ska erbjuda saker som barnen är nyfikna på, att 

barnen ska få vara med och ta fram material och även att barnen ska bli medvetna om att i en 

arbetsmiljö måste material tas bort för att det inte ska bli för mycket ting i miljön. Hon menar 

att arbetsmiljön har den största betydelsen för barnens lek. Sara berättar att den fysiska 
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inomhusmiljön måste vara rörlig. Hon menar att den vuxna måste se vad barnen gör, vad de 

tycker om och vad de är intresserade av. Hon lyfter även att det är vikigt att se vad det står i 

läroplanen. 

Petra på avdelningen Svampen menar att inomhusmiljöns betydelse för barns lek är väldigt 

stor. Hon fortsätter med att berätta att om inte miljön är inspirerande i form av material och 

upplägg på miljön så har barnen svårt att hitta den ro som krävs för att börja leka. De båda 

förskollärarna nämnde några förutsättningar för en fungerande lek i den fysiska 

inomhusmiljön. Sara berättar att vara en närvarande förskollärare, inte nödvändigtvis behöver 

vara en som deltar i leken utan bara finnas tillgänglig i rummet. Petra lyfter vikten av 

materialvalet men även vart de vuxna väljer att placera sig och hur de väljer att interagera 

med barnen under lekens gång. 

 

Sammanfattning  

Alla fyra förskollärare anser att inomhusmiljön har en stor betydelse för barns lek. Alla 

nämner även förskollärarens betydelse för utformningen av miljön, men förskollärarna på 

förskola 1 lyfter förskollärarens roll extra mycket. De anser att det enda hindret för 

utformningen av miljön och barnens lek är förskollärarna själva. Förskollärarna lyfter vikten 

av en inspirerande miljö som ska locka till lek och kreativitet samt att miljön ska erbjuda ting 

som barnen är intresserade av. Alla förskollärarna instämmer om att leken är det viktigaste 

barnen gör och som Lina beskrev det ”Lek är allt och allt är lek”.  Svaret på vår frågeställning 

blir att förskollärarna anser att inomhusmiljön är viktig då miljön skapar inspiration och lust 

till barns lek.  

 

4.3 Vilka möjligheter har barnen, enligt förskollärarna, att vara med och 

påverka inomhusmiljön? 

 

Förskola 1 

De båda förskollärarna på de två avdelningarna på förskolan berättar vilka möjligheter barnen 

har att vara med och påverka deras fysiska inomhusmiljö. De båda anser att barnen har stora 

möjligheter att påverka inomhusmiljön. Elin säger: “Miljön ska utformas efter barngruppens 

behov. Den ska vara stimulerande för barnen.”. Elin fortsätter berätta att barnen själva brukar 

ta egna initiativ till att möblera om, de små barnen gör det dock inte på samma sätt som de 



18 

 

äldre. Hon menar att barnen själva vill förändra ibland och då är förskollärarna tillåtande, 

något som både har fördelar och nackdelar. Elin säger: “Jag tror att barnen vinner på att vi är 

tillåtande, även om det är jobbigt att vara tillåtande. Ibland kan det ju vara opraktiskt att ha 

vissa saker vart som helst, till exempel om material eller om barnens lekmaterial hamnar 

framför en dörr.”. Hon berättar vidare att på grund av säkerhetsskäl så är diverse möbler 

fastskruvade i väggarna, för risk att de kan tippa. Hon menar att säkerheten känns viktigare på 

något sätt, men att ibland kan säkerheten hindra utformningen av miljön, till exempel att en 

hylla är fastskruvad i väggen och den inte går att flytta på spontant.  

Lina menar att barnen har möjligheter att vara med och påverka den fysiska inomhusmiljön på 

deras avdelning. När de utformar miljön utgår det speciellt vad barnen visar intresse för. 

Många av barnen vid förskolan var intresserad av Duplo och Lego. Med detta intresse av 

byggkonstruktion fick förskollärarna följa barnens intresse med material och utformning. 

Förskolläraren menar att barnen styr utformningen av miljön på grund av deras intressen, men 

inte genom att säga rakt ut vad de är intresserade utav, utan detta var något förskolläraren 

uppmärksammat. Lina lyfter återigen att det viktigaste för barnen var att bli utmanade för att 

kunna utvecklas. Hon säger: 

Ja men dom styr inomhusmiljön, dom säger inte rakt ut att dom vill ha 

det här, men man ser ju. Vi ser ju vad dom leker med och därför styr ju 

dem det. Men vi måste ändå utmana, jag tror att utmana är det viktigaste 

för att dom ska utvecklas. 

 

Förskola 2 

Sara som jobbar på avdelningen Blomman menar att barnen har möjlighet till att påverka 

inomhusmiljön på så sätt att lyssna av vad barnen är intresserade av. Hon fortsätter med att 

beskriva att som förskollärare bör man lyssna av barnen och genom detta formas och 

förändras miljön efter deras intressen. Sara säger: “Ja, det är att man tar med dom och sätter 

ord på varför vi ändrar miljön, hämtar material, ja man lyssnar av dom lite grann.” Petra som 

jobbar på avdelningen Svampen berättar att även om det finns en grund i miljön, som till 

exempel en hemvist, lägenhet eller skapanderum så kan miljön anpassas efter barnens 

intressen. Hon berättar att barnen till exempel var väldigt intresserade av Alfons Åberg under 

en period, vilket gjorde att förskollärarna tog in böcker, pussel och annat material som 

handlade om Alfons Åberg för att anpassa sig efter barnens intressen. 
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Sammanfattning  

Alla de intervjuade förskollärarna menar att barnen har möjlighet att vara med och påverka 

inomhusmiljön då förskollärarna utgår från barnens intressen och utveckling. Förskollärarna 

menar att de utgick från barnens intressen genom att observera vad det var barnen lekte med 

eller var intresserade av. Möjligheterna till att barnen fick vara med och påverka 

inomhusmiljön urartade sig i att förskollärarna utgick från barngruppens utseende, det vill 

säga vad barnen själva var kapabel till att hantera. Till exempel att vissa barngrupper kunde 

hantera saxar medans andra barngrupper inte kunde det.  Svaret på vår frågeställning blir att 

förskollärarna är eniga om att barnen är med och påverkar inomhusmiljön. Barnens intresse 

och behov blir direktiv i förskollärarnas sätt att utformning miljön, det är barnen som styr 

miljöns utseende.  

 

4.4 Vilka avsikter har förskollärarna när de utformar den fysiska 

inomhusmiljön? 

 

Förskola 1 

De båda förskollärarna beskriver hur de medvetet ändrar den fysiska inomhusmiljön, detta i 

utgångspunkt från barnen samt de direktiv Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) ger dem, för att 

skapa den fysiska inomhusmiljön. Lina anser att det var de vuxna som var ansvarig för den 

fysiska inomhusmiljön och att om det skulle finnas något hinder i att förändra så var det i så 

fall de vuxna som var ett hinder till att påverka miljön. Lina menar att för att vara med och 

påverka den fysiska inomhusmiljön, så att detta främjar barnens intressen, måste den vuxne 

ställa sig på barnens nivå och känna in vilket intryck rummet gav. Får jag inspiration? Vad ser 

jag? Vad kan jag göra? Hon menar att förskollärarna kan påverka leken genom att forma den 

fysiska inomhusmiljön genom att inspirera barnen att vilja utforska. Till exempel att lägga 

fram något material i skapandehörnan. "Det handlar om oss pedagoger och vårt sätt att vara 

och utmana barnen". Hon upplever att lokalerna i förskolan var få, då vardera barngruppen 

hade varsitt rum tillgodo. Lina fortsätter att berätta "Vi har en utvecklande miljö ändå, men vi 

har inget rum där vi kan vara själva. Det finns inga väggar och ingen dörr att stänga, men 

detta är inget hinder, man kan göra en bra miljö ändå”. Hon ger som exempel att det skulle 

vara skönt att ha tillgång till fler rum, för att till exempel spela spel, där barnen skulle kunna 

få stänga in sig för att få lugn och ro och koncentrera sig på det de gjorde.  Elin beskriver hur 

de kontinuerligt utvecklar den fysiska inomhusmiljön: 
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Vi pratar alltid igenom möbleringar, Vi försöker också försöka möblera 

om regelbundet och det är av olika anledningar. Oftast är det ju för att man 

ser att det finns ett behov i barngruppen. Typ nu har dem svängt ifrån det 

här till det här, ja men då måste låta den leken få ett större utrymme. Att 

man liksom vidgar det lekområdet, eftersom vi har ideellt olika 

lekområden. 

Hon fortsätter att beskriva den fysiska inomhusmiljön:  

Vi är väldigt mån om våran miljö. Den är väldigt genomtänkt och sen 

försöker vi också byta ut material. Om vi ser att nu leker dom inte så 

mycket med det, ja då plockar vi bort det. Då tillför vi något annat. Eller 

byter ut dom här spelen dom inte spelar och ställer dit något nytt. På så sätt 

har du kanske hela tiden den där att det blir roligt igen. 

 

Förskola 2 

Sara diskuterar kring de förutsättningar som finns för en fungerande lek inomhus, hon nämner 

att ett rum inte behöver vara ett rum med fyra väggar, utan kan vara konstruerade med rum i 

rummet. Sara berättar att miljön kan förändras, men att förändringen måste medvetandegöras 

för barnen. Sara beskriver ett tillfälle då de fått göra om inomhusmiljön i ett utav rummen. 

Tidigare hade avdelningen haft en hemvrå, där förskollärarna upplevde att syftet med 

hemvrån inte syntes i barnens sätt att leka. Förskollärarna flyttade därför hemvrån till en 

annan avdelning och gjorde istället rummet till ett bygg- och konstruktionsrum. 

Petra berättar om hur hon ser på inomhusmiljön i den verksamhet hon jobbar i idag och menar 

att hon kan se att lokalerna är byggd med syfte för att vara en förskola. Hon ser en stor 

skillnad mot de förskolor hon jobbat i förut i utformningen av inomhusmiljön. Hon anser att 

rummen på förskolan hon jobbade i nu var uttänkt rumsmässigt. Petra forsätter att säga att 

utformningen av miljön ska vara inspirerande och igenkännande. Delvis utifrån barnens 

intressen men även igenkännande saker från vardagen, till exempel i hemmiljön. Hon menar 

att förskollärarna ska försöka skapa en kombination där barnen kan känna trygghet och 

inspiration. 

Förskollärarna tar upp två olika typer av hinder som de kan se när det gäller förskollärarnas 

påverkan av den fysiska miljön. Sara anser att pengar skulle kunna vara ett hinder. Hon menar 

att lekmaterial är något som hon skulle vilja köpa ännu mer av. Hon fortsätter med att berätta 

att man kan göra mycket av små medel och material, där bland annat föräldrar kan vara med 

och hjälpa till. Petra ser de vuxna som det största hindret med utformningen av den fysiska 

inomhusmiljön. 
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Sammanfattning 

De intervjuade förskollärarna är eniga i att det är deras ansvar i utformningen av miljön, som 

tillgänglighet av rekvisita, leksaker med mera samt att de vuxna måste vara lyhörda på 

barnens behov och intressen. Förskollärarna formar den fysiska inomhusmiljön beroende på 

vilken tillgång till lokaler de har. Förskollärarna lyfter också att deras sätt att utforma miljön 

ska vara i grund för barnens utvecklingsmöjligheter. Svaret på vår frågeställning är att 

förskollärarnas avsikt med utformningen av den fysiska inomhusmiljön speglar till stor del 

vilken barngrupp de har, i form av barngruppens intressen och behov.  

 

4.5 Hur ser miljön ut på de olika avdelningarna? 

 

Observation av förskola 1 

Förskolan som vi observerat är sedan tidigare en gammal skola, där finns det två avdelningar 

som delar på några av de gemensamma utrymmena på nedre plan, dock finns en grind för att 

avskilja dem åt. Hallen är stor och rymlig där alla barnen oavsett ålder har sina kläder och 

skor. I samband med hallen finns det två toaletter samt ett rum för att ställa de små barnens 

barnvagnar. Barnen är uppdelade efter ålder vilket ger dem ett rum var att förhålla sig till 

under dagen. Solens avdelningsrum är av kvadratisk form. Det finns tre höga fönster som 

släpper in rikligt med ljus. Möblerna, så som stolar och bord, är barnanpassade och på barnens 

nivå. Direkt till höger, utanför dörren, finns ett krypin i form av ett tält samt ett litet sideboard 

med leksaker i som är anpassat för barnens höjd. Det finns också en rutschkana intill detta 

krypin. Direkt till höger om dörren finns ett barnanpassat bord med två stolar, en leksaksspis 

samt en hylla med leksaker i form av mataffärsartiklar. Rummet delades av med en större 

bokhylla där det fanns lådor med barnens leksaker i, detta var bland annat kritor, papper och 

tågbana som barnen själva kan dra ut och välja från. Längs den vänstra väggen finns en 

sittbänk intill barnens lego samt en stor matta. Utifrån våra observationsfrågor (se bilaga 1) 

visas det att barnen har tillgänglighet till olika material och leksaker som är anpassade efter 

deras höjd. Det material som inte är i barnens nivå är bland annat pärmar. Överallt i rummet 

finns det bilder på barnen vid olika aktiviteter samt barnens alster. 

 

Månens avdelningsrum är i rektangulär form. Rummet har sex stycken höga fönster som 

släpper in rikligt med ljus. I anslutning till detta rum är småbarnsavdelningen, köket och 

hallen. Rummet är uppdelad i olika vrår, fler rum i rummet. Dessa är uppdelade med hjälp av 
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högre hyllor som avskärmning. I dessa hyllor finns olika material som är tillgängliga för 

barnen. Materialet varierade beroende på vilken vrå barnen befann sig i. De olika 

avskärmningsrummen var bland annat hemvrå, konstruktions- och skaparrum. Möblerna, i 

form av stolar och bord, var anpassade efter barnens nivå. Hemvrån har en soffa, ett bord med 

fyra stolar, leksaksspis samt köksrelaterade leksaker som slev och ugnshandske. I 

konstruktionsvrån finns bilmatta och bilar. I skaparvrån finns ett stort avlångt bord med en 

skyddande plastduk över, material i form av papper, målarfärg och pennor fanns i hyllorna 

som avgränsade skaparvrån från rummet. Överallt i rummet finns bilder på barnen vid olika 

aktiviteter samt barnens alster. 

 

Observation av förskola 2 

Förskolan är nybyggd och invigdes för några år sen. På Svampen finns det två rum, ett stort 

och ett mindre. I det stora rummet finns ett bord med stolar där barnen äter samt utnyttjar till 

andra aktiviteter under dagen, så som måla, rita, lägga pussel med mera. I det stora rummet 

finns en bred soffa som följer längs en hel vägg. Det finns en stor matta på golvet. På en vägg 

finns en hylla med lådor, med leksaker i barnens höjd. På lådorna är det bilder, så kallade 

ordbilder, med vad som ska finnas i, så som bilar, verktyg, tågbana. Det finns även en hylla 

närmare soffan där barnen hade tillgång till böcker.  I det mindre rummet finns en stereo och 

mängd cd-skivor på en hylla på högre höjd så barnen inte når. Det finns även en bil i trä som 

barnen kan sitta i. I det mindre rummet finns även en låtsasspis med köksrelaterade leksaker 

så som kastruller, bestick, tallrikar och låtsas mat mm, samt ett litet bord med stolar som är i 

barnens höjd. Det är fönster mellan det mindre rummet och det större. Det material som inte 

är tillgängligt för barnen på avdelningen är bland annat pennor, papper, pärlor och saxar. Om 

barnen vill använde något av detta så får dem fråga en vuxen. På avdelningen finns många 

fönster där fönsterbrädorna är i barnens höjd och fyllda med leksaker. Intill Svampen ligger 

en annan avdelning för de yngre barnen, dessa två avdelningar delar på ett kök samt en allé. 

Allén utnyttjas av båda avdelningarna och den är även kopplad till kapprummen. I allén finns 

en rutschkana, en liten soffa i hörnet och väggarna är fyllda med bilder på barnen samt deras 

alster. Dessa bilder och alster sitter i barnens höjd.  

På Blomman finns tre rum. Ett stort och två mindre. I det stora rummet finns två runda bord 

med stolar som är i barnens höjd där dem bland annat äter, ritar, spelar spel och lägger pussel. 

I det stora rummet finns en soffa och intill liggande låda med böcker. Intill ett fönster står ett 

litet plastbord med stolar och där tillgång till papper, pennor och kritor finns. I ett av det 
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mindre rummen finns lego, byggklossar och en hylla med bland annat konstruktionsmaterial, 

samt en stor matta på golvet som ska dämpa ljudet. I det andra mindre rummet finns en stereo 

och cd-skivor på en hylla som barnen inte når. Där inne finns madrasser, kuddar och filtar 

instaplat i hyllor som personalen plockar fram när barnen ska vila efter maten. Det är fönster 

in till de båda mindre rummen ut till det större. Fönstren ut är även på denna avdelning många 

och i barnens höjd. 

 

Sammanfattning  

Den fysiska inomhusmiljön på alla fyra avdelningarna från de bägge förskolorna har sina 

likheter och skillnader. Materialet på det fyra avdelningar liknar varandra, alla har en hemvrå 

eller tillgång till en. Böcker, spel och pussel finns tillgängligt för barnen på alla fyra 

avdelningar. Även bygg- och konstruktionsmaterial är något som finns överallt. Saxar har 

flera avdelningar valt att ha otillgängligt då säkerheten går före och deras barngrupp just nu 

inte kan hantera dem på rätt sätt. Den största skillnaden vi kan finna är arkitekturen på det två 

förskolorna. Lokalernas storlek och antal skiljer sig åt, vilket också utmärktes i 

förskollärarnas sätt att utforma rummen. På Förskola 1 finns fler rum i rummet än på Förskola 

2, där det finns tillgång till fler rum. Förskola 2 är nybyggd och väl genomtänkt för just 

förskoleverksamhet där det finns tillgång till tre eller fler rum som har bra ljudisolering. 

Förskola 1 är en äldre byggnad där det förts in en förskoleverksamhet i redan befintliga 

lokaler. Där har de delat upp ett stort rum till två avdelningar.  
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5 Analys och Diskussion 

I vår diskussion granskar vi kritiskt vår studie. Vi börjar med att koppla resultatet på våra fyra 

forskningsfrågor till den litteratur vi tidigare berört i litteraturgenomgången, denna del kallar 

vi resultatdiskussion. Resultaten avhandlas i tur och ordning med stöd av våra fyra 

forskningsfrågor. Därefter kommer en metoddiskussion där vi diskuterar och kritiskt granskar 

de metoder vi använt, genomförandet av undersökningen och det empiriska materialet. 

Avslutningsvis nämner vi förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Resultatanalys och diskussion 

5.1.1 Inomhusmiljöns betydelse för förskolebarns lek  

 

Vår studie visar att förskollärarna ser inomhusmiljön som en betydelsefull faktor när det 

gäller barns lek. Förskollärarna betonar vikten av en inbjudande miljö, samt att utformningen 

av inomhusmiljön är beroende av förskollärarnas förhållningssätt att forma och utgå från 

barnens intressen. Detta kan vi koppla till de direktiv Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) ger 

angående att verksamheten bör utformas utifrån de barnen själva, på olika sätt, ger uttryck för. 

Det vill säga att utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten 

ska vara utgångspunkt utifrån barnens intressen, vilket förskollärarna betonar. Deras egna 

förhållningssätt är något som förskollärarna också lagt tonvikt på. Förskollärarna nämnde 

begrepp som tillåtande och närvarande pedagog. I vår litteraturgenomgång betonar Johansson 

och Pramling Samuelsson (2003) vikten av hur förskollärare tänker kring, presenterar och 

organiserar rum och material då detta är viktiga delar i barns möjlighet att utveckla sina 

kompetenser. Vi kopplar förskollärarnas förhållningssätt och attityder till miljön som en 

fundamental del i förskolans verksamhet, speciellt då förskollärarna under resultatet 

återkopplar deras egen roll i barnens lek och utformning av miljön. Resultatet på vår 

frågeställning visar också att förskollärarna ser materialvalet som en viktig del i barns lek, 

som även litteraturgenomgången lyfter i denna studie. Men vår tidigare erfarenhet säger att 

material även kan hämma leken på så sätt att barnen blir överstimulerade om de erbjuds för 

mycket, det blir för många intryck.  

Den slutsats vi drar av vårt resultat är att förskollärarna ser inomhusmiljön som viktig för 

barns lek. Vi drar även slutsatsen att förskollärarna upplever att materialval, förskollärarnas 
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förhållningssätt och tillåtande pedagogik är en viktig del inom detta ämne. Resultatet visar att 

förskollärarna lyfter leken som viktig då leken berör bland annat begrepp som 

kommunikation, samarbete, bearbetning av intryck och upplevelser, vilket vi kopplar till vad 

Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) beskriver om lekens betydelse i vår litteraturgenomgång. 

Dessa begrepp anser vi är centrala i det sociokulturella perspektivet. Utifrån egna erfarenheter 

menar vi att den proximala utvecklingszonen har en stor betydelse för barns utveckling då vi 

anser att vi lär i sociala kontexter vilket styrks av Vygotskijs teorier (Imsen, 2006). Studiens 

resultat visar att förskollärarna stärker våra tankar. Sammanfattningsvis menar vi att 

förskollärarnas tankesätt och deras utformning av inomhusmiljön speglas ur ett sociokulturellt 

perspektiv.   

 

5.1.2 Förskolebarns möjligheter att påverka inomhusmiljön 

 

Resultatet i vår studie visar att de fyra förskollärarna är eniga om att barnen är med och 

påverkar inomhusmiljön då alla anser att barnens intresse och behov ska ligga som grund för 

utformningen av inomhusmiljön. Detta är även något som både Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) 

och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter. Som tidigare nämnts i 

litteraturgenomgången är det viktigt att ha barnens intresse som utgångspunkt för att på bästa 

sätt stimulera dem till olika aktiviteter. Förskollärarna är även eniga om att miljön måste 

förändras med barnens utveckling, något även vi anser vara viktigt och har belyst i 

litteraturgenomgången. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att en förutsättning 

för att barnen ska kunna vara delaktiga i sitt eget lärande, är att de även måste vara delaktiga i 

utformningen av den fysiska miljön, detta är även något vi ser i vårt resultat. Den slutsats vi 

drar av vårt resultat är att de intervjuade förskollärarna gör barnen delaktig i deras eget lärande 

då de utgår från barnen när de utformar och planerar den fysiska inomhusmiljön.  

Vår upplevelse är att barn får vara delaktiga i att utforma inomhusmiljön men det är sällan vi 

sett att det sker någon kontinuerlig diskussion mellan förskollärare och barn när det kommer 

till detta ämne. Kanske beror det på att vi inte har tillräckligt mycket erfarenhet ute i 

verksamheten och inte fått ta del av sådana diskussioner ännu.   
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5.1.3 Vilka intentioner har förskollärarna när de utformar den fysiska 

inomhusmiljön? 

 

Vårt resultat visar att förskollärarnas avsikt med utformningen av den fysiska inomhusmiljön 

speglar till stor del vilken barngrupp de har, i form av barngruppens intressen och behov. 

Detta är något vi kan koppla samman med Johansson och Pramling Samuelssons (2003) 

meningar kring den pedagogiska miljön där de anser att lärarnas bild av barnet och deras 

kompetenser synliggörs i hur de utformar miljön. Författarna anser även att lärarna har en 

viktig roll när de utformar miljön då den är betydelsefull för barns möjlighet att utveckla sina 

kompetenser.  

Resultatet visar även på att förskollärarna har Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) i åtanke när de 

pratar om inomhusmiljön. De intervjuade förskollärarna var eniga i att det var deras ansvar att 

skapa en rolig, trygg och lärorik verksamhet där barnen ska erbjudas en miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Denna syn som dagens förskollärare har kopplar vi 

ihop med Fröbels tankesätt (Wallström, 1992). Detta kan bero på att Fröbelpedagogiken 

influerat dagens tankesätt så pass mycket att hans metodik och barnsyn präglar förskolan än 

idag.  

Vår slutsats är att förskollärarnas intentioner, när de utformar den fysiska inomhusmiljön, är 

för att främja barnens lek och utveckling. Vi tolkar förskollärarnas intentioner som goda då de 

vill värna om barnens hälsa och säkerhet samtidigt som det ska balansera med barnens intresse 

och utvecklingsförmåga. Då denna studie är inspirerad av våra tidigare erfarenheter av 

förskollärares intentioner och utformning av miljön, kan vi se att förskollärares intentioner i 

studien och våra egna erfarenheter skiljer sig åt. Resultatet av denna studie visar att 

förskollärarna utformade miljön utifrån barngruppen, deras intressen och behov.  

 

5.1.4 Hur ser inomhusmiljön ut på de olika avdelningarna? 

 

Resultatet på våra observationer visar att den fysiska inomhusmiljön på de fyra avdelningarna 

har både sina likheter och skillnader. Likheterna som vi ser i resultatet är att oavsett storlek 

och tillgång till intilliggande rum så finns bygg- och konstruktion, hemvrå och ateljé för 

estetiska uttryck tillgängliga i förskolans verksamhet. Vi kan koppla detta till 

litteraturgenomgången som berör det historiska perspektivet. Detta genom Fröbels 

pedagogiska tankesätt där sambandet mellan hemmet, modern och pedagogiken fick en 
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central roll i utformningen av miljön. Vallberg Roth (2002) skriver att utifrån ett historiskt 

perspektiv skulle utformningen av inomhusmiljön och dess lokaler vara utformade för barnens 

framtida roller som vuxna, det vill säga kvinnans och mannens könsstereotypa roll. Detta kan 

vi koppla till varför dagens förskola har en hemvrå alternativt en bygg- och konstruktionsvrå. 

Vi kopplar inte dagens utformning av miljön och det historiska perspektivets miljö till att 

barnen ska gå in i stereotypa könsroller, utan att dagens förskola har kvar influenser av 

aktivitetshörnor än idag. 

Skillnaderna vi kan se genom våra observationer är att den fysiska inomhusmiljön skiljer sig 

åt på grund av tillgång eller inte tillgång till andra lokaler. Utformningen av miljön i Förskola 

1 är utformad på sådant sätt att det finns rum i rummet, medan på Förskola 2 har 

avdelningarna tillgång till separata lokaler där de utformat rummen efter barnens intresse. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskolans verksamhet och miljö ska 

fånga barnets intresse, detta i bland annat olika typer av vrår. Vårt resultat visar att oavsett 

tillgång till fler antal rum så var den fysiska inomhusmiljön ändå skapad så att dockhörna, 

lekvrå, byggrum, utklädningskläder, lekhall med mera fanns tillgängligt. 

Resultatet av vår observation visar att miljön sänder budskap om vad som är tillåtet och inte i 

den fysiska inomhusmiljön. Vi ser att utformningen av miljön är viktig då den ger inviter till 

vad som förväntas att man ska göra där. I vår litteraturgenomgång menar Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) att miljön speglar vad som förväntas ske i de olika rummen 

och att miljön därför bör vara utformad på ett sådant sätt att den stimulerar och utmanar barn. 

Utifrån våra observationer ser vi att de olika avdelningarna har utformat miljön på ett sådant 

sätt att barnen ska få tillgång till material samt möjlighet till olika typer av lekmaterial. Vårt 

resultat visar även koppling till Lpfö´s 98/10 (Skolverket, 2010) direktiv angående utformning 

av miljön. Våra tidigare förutfattade meningar har varit att tillgång till andra rum och att 

barngruppen ska kunna delas upp har varit väsentlig för barnens välmående och lek. Det vi 

dock kan se utifrån vårt resultat är att förskollärarna gjort det bästa möjliga av de tillgångar de 

har och att det är väsentligt att förskollärare planerar verksamheten på ett sådant sätt att det 

passar klimatet i barngruppen. Detta är något som Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003) även lyfter. Våra tankar kring detta blir att kanske det inte är mest nödvändigt med fler 

rum i verksamheten, utan det är mer väsentligt att vara en medveten och reflekterande 

förskollärare kring den miljö barnen befinner sig i. 
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5.2 Metoddiskussion 

 

I denna studie har arbetsfördelningen och samarbetet fungerat mycket bra. Under studiens 

gång har vi stöttat varandra genom feedback samt de motgångar vi mött. Tidsplanen vi från 

början utgick från har varit som stöd för vår studie samt att det har varit lätt att få ett 

övergripande perspektiv över hur våra dagar skulle se ut. Tidsramen har varit den största 

anledningen till att vi fått begränsa vår empiriinsamling till fyra förskollärare och fyra 

observationer.  

Den kvalitativa intervjumetoden som använts anser vi har gett informationsrika svar och på så 

sätt varit användbar för vår studie. Med tillhörande följdfrågor har intervjun blivit mer som ett 

samtal som både har gett mycket information samt att det har känts mer bekvämt för oss vid 

intervjutillfällena. Något som vi uppmärksammat nu i efterhand är att en pilotintervju skulle 

ha varit väldigt lärorikt för oss båda, både för vårt eget självförtroende samt att vi skulle kunna 

omformulera frågorna eller placerat frågorna i en annan följd.  

Verktyget vi skulle använda oss av vid intervjutillfällena var diktafon. På grund av tidsbrist 

samt att de diktafoner vi tänkte låna från vårt universitet var utlånade, fick vi tänka om och 

prövade istället att använda oss av inspelningsverktyget i våra mobiltelefoner. Genom att 

pröva oss fram, både på nära håll och på avstånd, insåg vi att mobiltelefonerna fungerade 

utmärkt att använda vid inspelning av intervjuer. Inför intervjuerna valde vi att skicka 

intervjufrågorna till förskollärarna och detta anser vi har sina för- och nackdelar. Fördelarna är 

att vi upplevde förskollärarna som mer förberedda samt att de blev mer insatta i vårt syfte med 

studien. Nackdelarna som vi ser är att intervjufrågorna som vi skickat blivit till viss del 

reviderade innan intervjutillfället av oss själva, bland annat att några frågor hade tagits bort 

från de vi skickat. En nackdel med att skicka intervjufrågorna i förväg är att svaren inte blir 

spontana, utan istället kan vara uttänkta i förväg.  

Observationerna vi gjorde var egentligen planerade att genomföras innan intervjutillfällena, 

detta för att vi skulle ha en aning om den fysiska inomhusmiljön förskollärarna pratade om, 

samt inte påverkas av förskollärarnas tankar under observationen. Kunde resultatet på vår 

studie blivit annorlunda om alla observationer gjordes innan intervjuerna? Ja, det tror vi. Vi 

kan ha blivit påverkad av förskollärarnas svar och syn under intervjun men i detta fall ser vi 

inte det som något negativt. Däremot känner vi att följdfrågorna kunde blivit fler under 

intervjuerna om observationerna gjordes innan.   
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De observationsfrågor vi hade tillgodo anser vi gav ett stort stöd för att hålla oss fokuserade 

på observationens syfte samt vad vi ville observera i den fysiska inomhusmiljön. 

Observationsfrågorna var också ett stöd för oss för att observationerna skulle likna varandra. 

De foton och anteckningar vi fört vid observationerna har varit bra att återkomma till under 

vår resultatgenomgång. Då studien inte fokuserat på barnen utan enbart på miljön var det 

ibland svårt att fotografera då barnen kunde hamna med på bilden. Om så var fallet 

fotograferade vi andra delar av rummet samt förde fler anteckningar om vi ansåg att detta 

krävdes. Vi valde att fotografera och anteckna var för sig, för att få så mycket rik information 

som möjligt för vår studie. Detta upplever vi har varit väldigt användbart då vi båda utgått 

från de observationsfrågor vi haft tillhanda. 

All den information som har samlats inför denna studie har skett på förskolor som vi tidigare 

haft kontakt med. Detta har varit en trygghet för oss, både då det gäller kontakten med 

förskollärarna samt att vi vet vilka personer det är vi kommer att möta och intervjua. Vi är 

medvetna om att det empiriska materialet inte är en given sanning, utifrån alla förskolor och 

förskollärares syn på den fysiska inomhusmiljön. Denna empiri är utifrån fyra 

förskoleavdelningar och fyra förskollärares intentioner med den fysiska inomhusmiljön. Vi 

upplever att det empiriska materialet i denna studie är kontextbundet och resultatet av det är 

att vi får en avgränsad mängd information, både från de intervjuer vi gjort samt de 

observationer som skett. Om vi ökat antalet intervjuer och observationer hade det kunnat ge 

en annan utgång i vår studie. Hade vi haft lika antal intervjuer och observationer på två andra 

skolor skulle resultatet troligtvis blivit annorlunda. Det vi återigen vill poängtera är att studien 

måste ses utifrån vad den är, alltså en studie gjord från ett antal förskollärares intentioner och 

ett antal avdelningars utformning av miljön. Vi är medveten om våra egna erfarenheter och 

hur detta kan ha påverkat vårt sätt att handla inför studien. Våra tidigare erfarenheter jämfört 

med den studie vi gjort har gett oss en större inblick i hur viktig förskollärares roll är, både då 

det gäller vårt sätt att utforma miljön samt vilka möjligheter vi ger barnen till att utvecklas. 

 

5.3 Vidare forskning 

 

Vad det gäller fortsatt forskning anser vi att det skulle vara intressant att se det ur barns 

perspektiv, det vill säga hur barnen upplevelser sin egen delaktighet i utformningen av den 

fysiska inomhusmiljön i förskolan. Vår studie visar att förskollärarna ansåg att barnen är 
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delaktiga i utformningen, men upplever barnen själva detta? Ett annat förslag är att undersöka 

hur samarbetet ser ut mellan förskollärare och arkitekter vid utformning av nya förskolor och 

även undersöka barnens delaktighet i utformningen av nybyggnationer. 
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor  

– Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

– Hur länge har du varit verksam på denna förskola? 

 

 

Lek  

– Vad betyder fri lek för dig?  

– Vilka förutsättningar krävs för en väl fungerande lek inomhus anser du?  

– Finns det några hinder för att lek ska uppstå?  

 

 

Miljö  

– Hur ser du på förskolans utformning av lokaler?  

– Vad är ert (arbetslaget) mål med den fysiska inomhusmiljön?  

– Anser du att den fysiska inomhusmiljön stimulerar barns lek? 

– Om ja, hur skapar ni en inomhusmiljö som stimulerar barns lek?  

– Får barnen vara med och påverka inomhusmiljön, om ja, hur? Om nej – varför?  

– Ser du några hinder i att utveckla miljön, om ja, i så fall hur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Observationsfrågor  

 

– Hur ser arkitekturen ut?  

– Hur ser de olika rummen ut, antal, storleksmässigt?  

– Vad finns det för material?  

– Hur förvaras det? Tillgänglighet?  

 


