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Syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar om den fysiska 
lärandemiljön i förskolan. Samt hur förskollärare ser på sin egen roll i utformandet av 
förskolans fysiska lärandemiljöer. I studien användes den kvalitativa 
forskningsintervjun som metod. Sex stycken förskollärare på två olika förskolor 
intervjuades. Resultatet visade att förskollärarna uppfattade att den fysiska 
lärandemiljön i förskolan påverkar barns utveckling och lärande, antingen genom att 
främja eller hindra barns utveckling och lärande. Den egna rollen såg förskollärarna 
som viktig då det är de själva i egenskap av förskollärare som skapar möjligheter eller 
begränsningar för vad som blir möjligt för barnen i förskolans fysiska lärandemiljöer. 
Utifrån detta blev slutsatserna att den fysiska lärandemiljön i förskolan är av 
betydelse för barns utveckling och lärande, särskilt i relation till huruvida den fysiska 
lärandemiljön är tillgänglig eller inte och vilket material barnen har tillgång till.   
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1. Inledning 
I Läroplanen för förskolan - LpFö 98/10, (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) 
står det att ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (s.6). 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att i förskolan ska barn erbjudas 
en verksamhet som via lek, aktivitet, kreativitet och skapande tar hänsyn till 
helhetsutvecklingen. Barn ska också erbjudas möjligheter till att utveckla en mängd 
av uttrycksformer, den fysiska lärandemiljön får därmed en avgörande roll då det är 
lärandemiljöns utformning som sätter gränser eller skapar möjligheter. Barnen bör 
ha tillgång till en mängd fantasifullt material av stor variation. De behöver också 
kunna leka och skapa ostört samt ges möjlighet till att spara sina skapelser och sitt 
lekmaterial då de blir avbrutna av rutiner såsom till exempel måltider. Andra 
material som barn behöver ha tillgång till är till exempel instrument, sagor och kläder 
för utklädning.  
 
Vygotskij (1978) beskriver människans förhållande till kulturen där han menar att det 
inte går att skilja människan från kulturen då kultur är människa och människa är 
kultur. Om man ändå vill ha ett ord mellan människa och kultur så är det i så fall 
prepositionen ”i”. Relationen mellan människa och kultur är ömsesidig och förändras 
hela tiden. Förhållandet mellan barnet och miljön är i ständig utveckling och 
förändring i relation till det barnet gör i miljön, det vill säga barnets aktivitet. Till 
exempel, ett barn som lär sig att gå förändrar sin relation till rummet som det innan 
krupit i. När barnet står och går ändras också relationerna till andra människor, då 
ett stående och gående barn kan göra andra saker än ett barn som kryper. Vygotskij 
menar också att barnet använder miljön på ett aktivt sätt och fyller den med mening 
utifrån sig själv. Barnets förhållande till miljön är kreativt och barnet tillägnar sig de 
aspekter som har en mening för den egna utvecklingen. Hjärnan utvecklar förmågor 
beroende av hur världen runt omkring ser ut. De vi är beror på var vi är. I LpFö 98/10 
står det att ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar 
barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 
kompetens” (s.6) (Utbildningsdepartementet, 1998/2010). Strandberg (2006) skriver 
att varken språk eller läsfärdighet är medfött. Det är hjärnan som gör det möjligt för 
människan att utveckla detta om omvärlden erbjuder förutsättningar för det. I en 
miljö utan böcker lär människan sig inte att läsa. I en värld som saknar 
kommunikation finns inget språk. Strandberg skriver vidare att människan genom 
aktivitet och en kultur som är tillgänglig skaffar sig kunskaper. Ett barn som 
tillbringar mycket tid i en större stad lär sig tunnelbanans funktion. Ett barn som 
kommer i kontakt med samisk kultur lär sig det. 
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att rummets utformning avgör vad som sker i 
rummet och också vad som inte sker. Lärandemiljön kan vara lockande och 
utmanade för barnen men den kan också istället hindra möjligheter till samspel och 
lärande. Det är viktigt att lyssna på barnens tankar för att gemensamt kunna utforma 
en lärandemiljö som upplevs meningsfull av barnen. Det är förskollärarnas uppgift 
och ansvar att fråga barnen om hur de upplever sin förskolemiljö och hur de önskar 
att deras förskolemiljö ser ut. Förutom att fråga måste förskollärare också visa 
barnen att deras åsikter är viktiga och att det värderas högt. I LpFö 98/10 står det att 
”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande…” (s.7) 
(Utbildningsdepartementet 1998/2010). 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om den fysiska 
lärandemiljön i förskolan, hur förskollärare ser på sin egen roll i utformandet av 
förskolans fysiska lärandemiljöer, samt att undersöka förskollärares syn på den 
fysiska lärandemiljöns påverkan på barns lärande.   

 
1.2  Frågeställningar  
 

 Vilka uppfattningar har förskollärare om den fysiska lärandemiljön i 

förskolan? 

 Hur ser förskollärare på sin roll i utformningen av lärandemiljön? 

 Vilka uppfattningar har förskollärare om den fysiska lärandemiljöns påverkan 

på barns lärande?  

 

2. Litteraturgenomgång 
Under litteratursökningen hittades en hel del forskningslitteratur men mycket av det 
som hittades var äldre än 10 år. För att kunna finna aktuell forskningslitteratur 
söktes forskningslitteratur på ERIC, Libris, Google scholar, Discovery, skolporten.se 
samt avhandlingar.se. De sökord som användes var förskola, lärandemiljö, fysisk 
miljö, lärande, enviroment, preschool samt learning. 
 

2.1 Fysisk lärandemiljö och tillgång till material  
Nordin - Hultman (2004) menar att den fysiska lärandemiljön alltid utgör en viktig 
del i det pedagogiska arbetet. Syftet med hennes studie var att studera vad det är som 
gör att barn framstår på olika vis i olika situationer för lärare i förskolan och skolan. 
Vidare menar författaren att lärandemiljö och material påverkar hur lärare i 
förskolan och skolan ser på barn, kompetent eller i behov av särskilt stöd. Då Nordin 
- Hultman begav sig till England fick hon upp ögonen för hur lärandemiljöerna där 
skilde sig mot lärandemiljöerna i Sverige. De var organiserade på ett annat sätt, till 
exempel genom att förskolan och skolans lärandemiljöer inte skilde sig särskilt 
mycket vad gäller utformning och material. Tillgången till material var stor och 
väckte lust och nyfikenhet till varierad aktivitet. Detta gjorde att författaren upptäckte 
att miljöer för lärande kan se ut på olika sätt. En annan upptäckt som gjordes var att 
lärandemiljöerna i England signalerade andra budskap till barnen om vilka 
aktiviteter som förväntades ske samt hur barnen skulle bete sig. När studien 
genomfördes menar författaren att gamla mönster och traditioner levde kvar i 
svenska förskolor kring hur förskolan bör se ut, vad gäller utformning och 
organisation. Vidare menar författaren att detta är en djupt rotad tradition och därför 
troligtvis inte någonting som det funderats närmare kring. Nordin - Hultman har i 
sin avhandling också studerat materialets placering i förskolan. Centralt där barnen 
ofta befinner sig eller undangömt där barnen sällan är, samt högt eller lågt. Skapande 
och konstruktionsmaterial är exempel på sådant som författaren menar drar barns 
uppmärksamhet till sig. Detta bör därför finnas där barnen är och vara tillgängligt. 
 
En upptäckt som Nordin - Hultman (2004) gjorde i studien var att möbleringen i 
förskolan var anpassad efter vuxna, inte efter barnen. Möblerna var i vuxenstorlek i 
större delen av de förskolor som Nordin - Hultman studerat. En annan del av det 
resultat som hon kom fram till är att det inte finns särskilt många möjligheter för 
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barn att använda sin kreativitet och komma med förslag på aktiviteter då materialet 
ofta är begränsat och otillräckligt. Materialet, framför allt till skapande, är också 
sällan tillgängligt för barnen, något som är motsägelsefullt då skapande verksamhet 
ska ha en stark central roll i förskolan. I andra studier menar författaren vidare att 
detta framträtt i samband med uppdelningen av rent och smutsigt material. Där rent 
material ofta är tillgängligt medan det som anses vara smutsigt är otillgängligt. Rent 
material är till exempel bygg och konstruktionsmaterial, pussel, spel, bilar, dockor 
och böcker. Smutsigt material är sådant som kan bli kladdigt och behöva torkas upp, 
tvättas bort och/eller städas undan efteråt, till exempel flaskfärg, lera, lim och vatten. 
Något som däremot ofta går att finna i förskolan är sådana aktiviteter och sådant 
material som stimulerar barns grovmotorik.  
 

2.2 Barns tidiga lärande 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) har gjort en studie om barns 
tidiga lärande med syftet att finna kunskap om förskolan som lärandemiljö i relation 
till olika aspekter inom olika innehållsområden. Studien innefattar både den 
pedagogiska, fysiska och sociala lärandemiljön samt olika innehållsområden. Det som 
kommer att fokuseras är de delar som rör den fysiska lärandemiljön i allmänhet då 
det är det som är relevant utifrån studiens syfte. Sheridan, Pramling Samuelsson och 
Johansson skriver om lärandemiljön utifrån ett interaktionistiskt perspektiv där 
samspelet mellan individer och samspelet mellan individer och den miljö de befinner 
sig i för tillfället har en central betydelse. Författarna menar att kvaliteten i förskolan 
är beroende av individers samspel samt samspelet mellan individer och pedagogisk, 
psykisk och fysisk miljö. De skriver att forskning har visat att den pedagogiska, 
psykiska och fysiska miljöns organisation tillsammans med andra faktorer påverkar 
förskolans kvalitet. I studien delas förskolor in i kategorier utifrån kvalitet. De 
pedagogiska, psykiska och fysiska lärandemiljöerna i de förskolor som anses ha en 
hög kvalitet präglas av respekt, öppenhet, interaktioner och delaktighet. Lärarna är 
tydliga med vad de vill att barnen ska utveckla kunskap om vilket bland annat 
påverkar hur rummen utformas för tillfället. Aktiviteterna äger rum i en fysisk 
lärandemiljö som är stimulerande och utmanande. Den fysiska lärandemiljön är 
också mycket rik på material. Ett av resultaten som Sheridan, Pramling Samuelsson 
och Johansson (2009) kom fram till i sin studie var att variationen mellan 
lärandemiljöerna i de olika deltagande förskolorna var så pass stora att det borde 
påverka barns möjligheter till utveckling av olika kompetenser och lärande inom 
olika områden. Högkvalitativa förskolor ger barnen andra förutsättningar än 
förskolor som i studien bedömts ha en låg kvalitet. Eriksson Bergström (2013) menar 
att det finns olika sätt att se på förskolan, dels som en institution organiserad med 
utgångspunkt i barnets bästa eller som ett ställe där barn till stor del blir 
kontrollerade. Genom sina handlingar i förskolans fysiska miljö producerar och 
reproducerar barn normer och värden. 
 
        2.3 Handlingserbjudanden i förskolans fysiska lärandemiljöer 
Eriksson Bergström (2013) har skrivit en avhandling med syftet att studera barns 
handlingsutrymme kopplat till förskolans fysiska lärandemiljöer. Relationen mellan 
de vuxna, barn och fysiska lärandemiljöer är det centrala i Eriksson Bergströms 
studie. En upptäckt författaren gjorde var att i den fysiska lärandemiljön syntes barns 
perspektiv väl då de förändrade och konstruerade. En annan upptäckt som gjordes 
var att barn diskuterar och kommer överens om handlingserbjudanden i högre grad 
då lärandemiljön inte i förväg är bestämd och oföränderlig. Hur lärandemiljön är 
utformad påverkar i vilken utsträckning barn kan vara med att förhandla och påverka 
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sin vardag i förskolan. Eriksson Bergström skriver vidare att den närmaste 
utvecklingszonen, som är zonen mellan det som ett barn inte klarar av på egen hand 
och vad det tillsammans med någon som kommit längre i sin utveckling kan klara av, 
kan visa på hur viktigt förhandlandet är för barnen då barn i samspel med andra och 
sin fysiska lärandemiljö kan utveckla sitt sätt att tänka och se på 
handlingserbjudanden. Den fysiska lärandemiljön är en viktig del i förskolan då den i 
allra högsta grad påverkar förskolebarns utveckling och lärande. 

 
Eriksson Bergström (2013) har upptäckt att pedagogerna i hennes studie uttrycker en 
strävan efter att ha barnens intressen som utgångspunkt då de organiserar de fysiska 
lärandemiljöerna. Pedagogerna ser lärandemiljöerna som antingen hinder eller 
möjlighet i olika stor utsträckning. En del pedagoger hade ingen förklaring till 
rummens utformning mer än att lärandemiljön var ordnad på ett visst sätt då det var 
mest praktiskt. Detta visar att förskolans rum och fysiska förutsättningar kan 
upplevas begränsande även av pedagoger, vilket innebär att pedagoger har olika 
förutsättningar i sitt yrke. Ur ett maktperspektiv använder pedagogerna 
lärandemiljöernas utformning till att strukturera och kontrollera. Vilket gör att 
barnens möjlighet till delaktighet och inflytande över förskolans lärandemiljöer är 
beroende av i vilken utsträckning pedagogerna använder sig av sin makt med syfte att 
strukturera och kontrollera. Det som styr den fysiska lärandemiljöns utformning är 
kopplat till de vuxnas uppfattningar om vad barnen får respektive inte får göra samt 
vem som får göra vad och inte. Vilket material som finns tillgängligt och hur rummet 
är utformat påverkar vilka aktiviteter som blir möjliga i förskolan. Eriksson 
Bergström kom i sin studie fram till att rum ofta används såsom de vuxna planerat 
och utformat det. Som exempel nämns dockvrån där barnen lekte rollekar kopplat till 
familjeteman. Samma sak gällde matrummet som på en av förskolorna i studien 
bestod av bord och stolar samt en hylla med diverse material för sittande aktiviteter. I 
de rum som saknade tydliga fysiska ramar eller strukturer var barnens aktiviteter mer 
varierade och de utforskade lärandemiljön på ett annat sätt samt hittade egna 
handlingserbjudanden. Således kan förskolans fysiska lärandemiljö vara av stor 
betydelse för på vilket sätt barn fostras. I strukturerade och förutbestämda 
lärandemiljöer ges få tillfällen för barn att på egen hand utforska 
handlingserbjudanden medan det i neutrala lärandemiljöer är tvärtom.  
 

2.4 Den fysiska lärandemiljön talar om vad som förväntas ske 
Dahlberg och Åsén (2005) beskriver den fysiska lärandemiljön inom Reggio Emilia 
filosofin där de skriver att lärandemiljön utgör en extra pedagog. Lärandemiljön ska 
vara inspirerande och ge barnen möjligheter till att tänka, känna samt handla, något 
som skapar möjlighet för att aktivt utforska och genom det lära. Det är upp till de 
vuxna att utforma lärandemiljön så att den främjar ett utforskande arbetssätt. 
Lärandemiljöns uppgift är att utmana, stödja och stimulera barnens kreativitet, 
motivation och intresse. Wallin (2003) utgår till största delen ifrån Reggio Emilia då 
hon beskriver den fysiska lärandemiljön. Barn och vuxna har helt olika relationer till 
lärandemiljön. Hon menar att lärandemiljön signalerar till barnen vad som förväntas 
ske. Ett exempel som nämns är hur golvet eller marken talar till barn, att de måste gå 
på ett visst sätt beroende på vilket mönster och vilka färger som finns. ”Talande 
miljöer” finns också i förskolan, därför bör de vuxna gå ner på barnens höjd och 
försöka se och höra det som barnen ser och hör. Om förskollärare på allvar vill ta 
tillvara på barns kreativitet, nytänkande och skapande måste de se till att skapa en 
verksamhet som inbjuder till och möjliggör ett sådant arbetssätt. Istället för att ha 
färdiga material kan förskollärare låta barnen konstruera eget lekmaterial, någonting 
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som kan ta väldigt lång tid och också få barnen att inte springa runt och störa 
varandra. Så fort barnen får någonting färdigt i handen är deras kreativitet som 
bortblåst. Därför blir det viktigt att barnen erbjuds rikligt med skapande material 
samt tid och rum där de ges möjlighet till att skapa utan att bli alltför störda. Andra 
aspekter förskollärare måste ta hänsyn till är storleken på möbler, exempelvis bord 
och stolar. Om ett bord är för stort tappar barnen koncentrationen snabbare än om 
bordet är i en rätt anpassad storlek. Det är miljön som styr. Förskollärare måste hela 
tiden fundera på om lärandemiljön försvårar eller underlättar verksamheten. En 
lärandemiljö som underlättar verksamheten skapar mindre tjat och hjälper 
förskollärarna att slippa ta roller som polis eller betjänt. Björklid (2005) skriver att 
yngre barn behöver en lärandemiljö som ger möjlighet till aktiviteter där alla sinnen 
och hela kroppen stimuleras. 
 
     2.5 Rummets betydelse och utformning 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att det är viktigt att förskolans 
verksamhet innehåller en balans mellan tydlig struktur, rutiner och barns inflytande. 
Vad gäller den fysiska lärandemiljön så ska den vara föränderlig. Det ska med ganska 
enkla medel gå att förändra och anpassa lärandemiljön efter olika aktiviteter och vad 
barnen för tillfället finner intresse i. Barn bör, tillsammans med de vuxna, vara 
delaktiga i utformandet av lärandemiljöer som ska locka till olika typer av aktiviteter. 
Det är också viktigt att det är möjligt för barnen att göra egna val under dagen, samt 
kunna växla mellan olika aktiviteter och kunna möblera om med hänsyn till aktuell 
aktivitet. Strandberg (2006) skriver att de rum som finns i förskolan är av stor 
betydelse då dessa påverkar barnens lärande genom att signalera och förmedla 
känslor, erfarenheter, kunskaper och förväntningar. Beroende på hur rummet är 
utformat kan det antingen förenkla eller försvåra lärandet. I utvecklingen av rum 
krävs det att de vuxna både tänker om och möblerar om, det allra viktigaste är att 
skapa rum som främjar barns utveckling och lärande. Det finns ingen mall för hur ett 
sådant rum ska se ut. Vidare skriver Strandberg att goda lärandemiljöer inte ser 
likadana ut. I utformandet av rummen är det viktigt att låta barnen vara delaktiga och 
komma med förslag. Att de vuxna tillsammans med barnen ständigt utvärderar och 
utvecklar rummet leder till att barnen själva har idéer om hur rummet bör se ut för 
att främja den egna utvecklingen. En annan viktig aspekt i rummets utformning är att 
barnet har tillgång till det som finns i rummet, alltså inte bara vad som finns. De 
vuxna måste försäkra sig om att barnet känner att de har tillgång till det som finns i 
rummet genom att samtala med barnen då vuxna ofta säger att barnen har tillgång 
till mer än vad barnen själva säger. Tillgång till är av stor betydelse då ett barn som 
lär känner sig inbjuden att bidra och ta del av det som erbjuds i lärandemiljön. Ett 
barn som lär känner att den egna kompetensen bekräftas av andra, att det är möjligt 
att påverka och ändra lärandemiljön samt att ett barn som lär ser att rummen 
innehåller många saker som barnet inte förstår men ändå har tillträde till att 
utforska. 
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver ett förändringsarbete av den fysiska 
lärandemiljön i förskolan där den från början mest liknade vanliga hemmiljöer. Det 
mesta skapande materialet var inte tillgängligt för barnen utan krävde en vuxen som 
hjälpte till att ta fram och organisera för till exempel målning, vilket resulterade i att 
barnen endast blev erbjudna att måla vid enstaka tillfällen varje vecka. Författarna 
menar att det är viktigt att fundera på vem förskollärare utformar miljön för? När 
förskollärare upplever enskilda barn eller hela barngrupper som stökiga och bråkiga 
är det sällan barnen som är problemet. Många gånger är det lärandemiljön som inte 
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är anpassad på rätt sätt just för stunden. Då förskollärare märker att ett rum inte 
fyller sin funktion och intresserar barnen är det viktigt att skapa någonting annat av 
rummet. Åberg och Lenz Taguchi skriver att dockvrån under ett år förvandlades till 
ett djungelrum och ett annat år blev den ett rum för musik innan det återigen blev 
dockvrå. Det är viktigt att lärandemiljön anpassas till barnens intressen och behov. 
Lärandemiljön måste vara i ständig förändring då det hela tiden kommer in nya barn 
som har nya intressen i förskolans grupper. Genom att vara observanta och lyhörda 
kan förskollärare skapa lärandemiljöer som är meningsfulla och spännande för 
barnen. Då dessa lärandemiljöer skapas är det viktigt att barnen får vara delaktiga i 
hur rummen ska utformas. Förskollärare, resten av arbetslaget och barn behöver 
också diskutera kring regler och förhållningssätt till olika saker beroende på vad som 
finns i rummen för tillfället. Det är viktigt att gemensamt komma fram till vilket 
klimat som ska råda i den lärandemiljö som gemensamt skapats. Förskollärare, 
resten av arbetslaget och barn behöver diskutera saker såsom: Hur ordning ska 
upprätthållas? Var diverse saker/material ska stå? Vem ansvarar för att städa/göra 
rent?  
 
          2.6 Förskolans fysiska rum – makt och kontroll 
Ekström (2007) skriver om det kulturhistoriska perspektivet vilket innebär att 
människan ses som kulturell. Människan handlar och skapar mening i samspel med 
andra människor och med miljön. Med hjälp av kulturella verktyg formar människan 
aktivt sin miljö. Smidt (2010) skriver att i arbetet med små barn är det viktigt för 
lärandet att ta tillvara på alla situationer som innehåller samspel och 
kommunikation. Då barnen blivit lite äldre finns mycket lärande under till exempel 
måltider och utflykter. För att lärande ska ske måste läraren vara aktiv och interagera 
med barnen och visa förståelse för att lärandet är en ständig process som pågår 
överallt där barnet befinner sig. Björklid (2005) skriver i sin sammanfattning och i 
sina slutsatser att lärandemiljön inte bara är av betydelse för barns utveckling utan 
också för barns identitetsskapande i förhållande till platsen. Barn känner tillhörighet 
till sådana platser eller miljöer som de upplever ha en mening för den egna 
identiteten. Aspekter och egenskaper såsom utrymme, belysning och buller påverkar 
hur barnen identifierar sig i relation till miljön. Björklid menar att barn ser 
möjligheter i rum och använder de till annat än det som är tänkt. Mellanrum som 
saknar funktion används ofta till att skapa rum där barnet kan vara ifred eller 
tillsammans med några andra gemensamt skapa en vi identitet. Gitz-Johansen, 
Kampmann och Kirkeby (2001) skriver att det är viktigt för barn att kunna finna tid 
och rum för avskildhet i den stora helheten. De behöver utrymmen där de, utan 
vuxna, kan avskärma sig i mindre grupper. Barn har ett behov av att kunna vara ifred 
då de leker. Förskolans fysiska lärandemiljö erbjuder oftast inte tillräckligt med rum 
eller mindre utrymmen där barn kan vara ifred med sin lek. de Jong (2010) skriver 
att förskolans fysiska utformning påverkar vilka möjligheter som barnen har. Då 
rummets eller till exempel ett lekhus storlek avgör hur många barn som samtidigt 
kan leka tillsammans. Vilket i sin tur påverkar det sociala samspelet i leken. Den 
fysiska miljön gör sig ständigt påmind i den sociala vardagen på förskolan då 
lärandemiljön skapar förutsättningar eller hinder för barns sociala gemenskap. 
Vidare skriver de Jong att begreppet rum kan förstås som ett begrepp kopplat till 
vilka möjligheter till lärande som finns. de Jong (2010) skriver om fönster och dörrar 
i förskolans fysiska miljö. Då fönsterrutor å ena sidan kan ge förutsättningar för 
social gemenskap men också ses ur ett makt och kontroll perspektiv. Dörrar kan 
fungera avgränsande då förskollärare genom stängda dörrar kan skapa fler rum där 
aktiviteter kan ordnas. Nackdelen kan vara att många rum i förskolan är rum där 
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andra måste passera för att de ska ta sig dit de ska vilket kan vara störande. Vissa 
dörrar i förskolan är av glas för att möjliggöra insyn, en del dörrar är också låsta på 
bestämda tider eller för vissa åldersgrupper. Vilket, precis som fönster, kan ses ur ett 
makt och kontroll perspektiv. 
 
Gitz-Johansen, Kampmann och Kirkeby (2001) skriver att rum kan utformas med 
hänsyn till hur vuxna vill få barn att agera och bete sig. Som exempel nämns en stol i 
ett klassrum som signalerar att barnen ska sitta stilla och därmed göra det möjligt för 
läraren att upprätthålla ordning. Enligt författarna finns det alltid ett behov av att 
hålla ordning på barn i pedagogiska situationer även om lärare inte talar om det i 
termer av styrning och reglering. Någonting som kan få en lösning då syftet med 
lärandemiljöns utformning döljs samtidigt som den ändå utformas för att i viss mån 
reglera och styra. Gitz-Johansen, Kampmann och Kirkeby (2001) skriver vidare om 
lärandemiljöer som är antingen starkt eller svagt kodade. Där de starkt kodade 
lärandemiljöerna är tydligt strukturerade och där lärandemiljön sänder tydliga 
signaler om hur barnen förväntas agera. Svagt kodade lärandemiljöer däremot, 
inbjuder till flexibilitet och variation. Vilket innebär att det fysiska rummet tydligt 
talar om för barn vad som förväntas ske och inte. Vidare menar författarna att ett 
rum som är utformat för att ge barnen möjlighet till frihet och variation inte alltid i 
praktiken innebär frihet och variation. Då de vuxna kan begränsa friheten och 
variationen genom tillsägelser. Vidare skriver författarna att barn har behov av att 
sätta sina egna spår i förskolans miljöer och hur förskollärare tar detta ifrån barnen 
då dagliga rutiner och de vuxnas organisation av dagen tvingar barnen att plocka 
undan sitt material eller sina lekvärldar mellan aktiviteter. Vilket gör att barns 
kreativitet hindras precis som deras möjligheter till att påverka och förändra miljön. I 
Gitz-Johansen, Kampmann och Kirkebys studie kommer det dock fram att de vuxna 
uttrycker vilja att arrangera miljöer som möjliggör en variation av erbjudanden och 
som präglas av konkret fysisk öppenhet. Det är med andra ord det fysiska 
arrangemanget tillsammans med de vuxnas agerande som skapar hinder eller 
möjligheter för barnen i förskolans fysiska miljö. En pedagogisk miljö för lärande bör 
vara mångsidig. En lärandemiljö som endast erbjuder barnen flexibilitet blir alltför 
ensidig. Barn behöver struktur lika mycket som de behöver erbjudas möjligheter till 
flexibilitet. För att de hårt strukturerade rummen ska kännas lite mjukare kan de 
vuxna hjälpa barnen att skapa aktiviteter som innehåller variation. 
 

3. Metod 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har en fenomenografiskt inspirerad metodansats använts för att en 
induktiv analys ska kunna göras. Fejes och Thornberg (2009) skriver om induktiv 
ansats vilket innebär att forskaren finner en generell slutsats genom att utgå från 
enskilda fall. I studien har kvalitativa intervjuer använts som datainsamlingsmetod. 
Denscombe (2009) skriver att intervjuer som datainsamlingsmetod med fördel kan 
användas då forskaren vill få inblick i människors uppfattningar, vilket passar väl 
med studiens syfte. Bjørndahl (2005) skriver att intervjuer har många fördelar såsom 
att de ger möjlighet att hitta detaljer, intervjuaren kan kontrollera, fråga om och 
undvika missförstånd. Nackdelar är att intervjuer tar mycket tid att förbereda, 
genomföra och bearbeta. Vilket gör att intervjuaren oftast inte hinner intervjua 
särskilt många personer. Intervjuaren kan också påverka deltagarens svar. 
Denscombe (2009) skriver att fördelar med intervjuer bland annat är att intervjuaren 
får både djup och insikt i informationen, utrustningen som behövs är relativt enkel, 
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det är flexibelt och deltagaren ges möjlighet till att utveckla sina svar. Nackdelar är 
bland annat att det kräver mycket tid, att svaren utgår ifrån vad människor säger och 
inte vad de faktiskt gör. Kvale (1997) skriver att intervjuaren kommer nära deltagaren 
och får en förståelse för personens uttalanden genom att använda en kvalitativ 
metod. Kvale framhåller att det är en fördel att använda didaktiska frågor då 
intervjufrågor formuleras, detta för att få djup i intervjun. I utformandet av studiens 
intervjufrågor användes till största delen den didaktiska frågan hur (se Bilaga B).  
 

3.2 Urval 
I studien har förskollärare intervjuats, totalt är det sex kvinnor som deltagit. Den 
förskollärare som har arbetat längst har arbetat i 27 år och den som arbetat kortast 
har arbetat i ungefär ett år. Den äldsta som intervjuades är 56 år gammal och också 
den som arbetat i 27 år. Den yngsta som intervjuades är 29 år och också den som 
arbetat kortast. Urvalet är strategiskt och grundar sig på att deltagarna är i olika 
åldrar och har arbetat olika länge. Intervjuarna tror att detta kommer bidra till en 
variation av uppfattningar.  
 
Stukát (2005) skriver om bortfall. Han menar att det är viktigt att i möjligaste mån 
försöka undvika bortfall i en studie. Någonting som inte alltid är helt lätt, då bortfall 
sker bör man som forskare ta upp det och resonera kring vilken typ av bortfall det rör 
sig om, varför och hur det skulle kunna komma att påverka resultatet. Stukát skriver 
om internt bortfall som kan inträffa då forskaren har sin undersökningsgrupp färdig 
och någon eller några inte svarar på alla frågor. I denna studie kunde en av 
deltagarna inte genomföra intervjun som planerat på grund av att det fattades 
personal på förskolan vilket gjorde att deltagaren inte kunde gå ifrån barngruppen. 
Istället hade denna deltagare svarat på intervjufrågorna skriftligt. Intervjuarna gavs 
också möjlighet att läsa igenom deltagarens svar för att sedan återkomma och ställa 
frågor för att komplettera svaren.  
 

3.3 Genomförande 
Två olika förskolor kontaktades både muntligt och via mail för att undersöka om det 
fanns intresse för att delta i studien. I mailet bifogades missivbrevet (se Bilaga A) 
med ytterligare information, både om studien och om de forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Efter att deltagarna tackat ja mailades 
intervjufrågorna i förväg så att deltagarna skulle kunna förbereda sig inför intervjun, 
om de ville. 
 
Varje intervjutillfälle inleddes med ett allmänt samtal med den aktuella deltagaren 
för att skapa förutsättningar för ett gott intervjuklimat. Sedan ställdes frågor om 
ålder och hur länge personen arbetat som förskollärare. Deltagarna informerades 
också ännu en gång om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011). 
Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter. Intervjuerna spelades in med två stycken 
diktafoner i fall att den ena inte skulle fungera. Intervjuerna kompletterades med 
anteckningar. Under intervjuerna turades intervjuarna om att föra samtalet och att 
anteckna. Stukát (2005) skriver att det kan vara bra att vara två som intervjuar i vissa 
fall. Då intervjuarna till exempel vill se till att intervjun genomförs på samma sätt 
innan intervjuarna sedan delar på sig för att kunna göra fler intervjuer. Det kan också 
bero på att intervjuarna vill försäkra sig om att få ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna, då fyra ögon och öron ser och hör mer än två. Det intervjuare måste 
tänka på då det är två personer som intervjuar är att deltagaren kan känna sig 
underlägsen och utsatt vilket kan påverka svaren. Kvale (1997) skriver att det är 
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viktigt att deltagaren känner sig bekväm i intervjusituationen för att kunna uttrycka 
sig fritt. Med hänsyn till detta hade deltagarna möjlighet att välja om de ville bli 
inspelade eller inte. Det var ingen av deltagarna som motsatte sig att bli inspelade. 
Intervjuerna startade på avsatt tid och de genomfördes i rum som var relativt 
avskilda från den övriga verksamheten så att intervjusituationen inte berördes av 
några alltför störande moment. Frågorna var utformade så att de passar på alla 
förskolor och det var också möjligt för förskollärarna att besvara frågorna utifrån den 
egna verksamheten.   
 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Det första som gjordes efter att intervjuerna genomförts var en genomgång av 
materialet i stort för att skapa en överblick av det data som samlats in. Sedan valde 
intervjuarna att tillsammans transkribera ljudinspelningarna av intervjuerna då 
Denscombe (2009) anser att det är enklare att göra en analys av ett ljudmaterial som 
är transkriberat än av ett ljudmaterial som inte är det. Enligt Denscombe gör 
transkriptionerna också att forskaren får en närmre kontakt med insamlat data. 
Intervjuarna transkriberade allt tillsammans för att båda skulle få samma kontakt 
med allt insamlat material och för att varje intervju skulle bli transkriberad på 
samma sätt. Dock transkriberades inte allt, fokus riktades mot det som var mest 
relevant för studien. Då det, enligt Bjørndal (2005) är mycket tidskrävande att 
transkribera allt och att forskare därför kan välja att rikta fokus mot det som är mest 
intressant för studiens syfte. Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger för att 
ingenting som skulle kunna komma att vara av betydelse för studien skulle missas. 
Sedan kategoriserades resultatet utifrån de forskningsfrågor som ställdes samt 
utifrån intervjufrågorna och intervjusvaren. Från början klipptes intervjusvaren i 
olika delar. Dessa delar sorterades sedan i olika högar och utifrån detta skapades fem 
huvudrubriker utifrån forskningsfrågorna och intervjufrågorna, dessa huvudrubriker 
var: God fysisk lärandemiljö, Förskollärarens roll, Lärandemiljöns påverkan på barns 
lärande, Trivsel samt Utveckling, förändring och utvärdering. Resultatet klipptes och 
sorterades in under de olika huvudrubrikerna. I nästa steg bearbetades de klippta 
resultatdelarna och på så sätt skapades kategorier av resultatet. Efter detta 
bearbetades huvudrubrikerna ytterligare från fem till tre stycken. I detta steg togs två 
av huvudrubrikerna bort och gjordes om så att de istället fick bli kategorier och 
flyttades därför in under någon av de kvarvarande huvudrubrikerna. De tre slutgiltiga 
huvudrubrikerna skapades utifrån studiens forskningsfrågor. De tillhörande 
kategorierna skapades utifrån de svar som kommit fram i intervjuerna. Till en av 
kategorierna skapades två underrubriker. Dessa kategorier och underrubriker 
beskrivs i löpande text och förstärks ytterligare med citat under rubriken resultat. För 
att kunna analysera resultatet gick intervjuarna noga igenom resultatet ett flertal 
gånger och hittade, genom att läsa resultatet ett flertal gånger, återkommande teman 
och begrepp att analysera utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Sedan gick 
intervjuarna också noggrant igenom den valda teorin för att finna relevant tidigare 
forskning att förstärka och stödja analysen på. Detta bearbetades sedan genom 
diskussioner innan de därefter skrevs ner under rubriken analys. Under rubriken 
diskussion diskuteras först huruvida studiens metod fungerat samt huruvida studiens 
metod varit relevant eller inte i relation till syftet med studien. Vidare följer en 
diskussion av studiens resultat där resultatet diskuteras och jämförs med tidigare 
forskning utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Diskussions avsnittet avslutas 
med en diskussion om studiens pedagogiska relevans samt förslag på vidare 
forskning. 
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Under denna fas av arbetet framkom fördelarna med att båda intervjuarna varit med 
vid majoriteten av intervjuerna i form av att den ena kunnat föra anteckningar som 
visade sig vara till stor nytta. Samt att diskussionerna om insamlat data kunde ske på 
ett djupare plan. Vilket gjorde att intervjuarna kunde komma fram till en gemensam 
tolkning av resultatet samt gemensamma analysteman.   
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Stukát (2005) menar att forskare bör fundera över undersökningens reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet handlar om hur pålitligt det använda 
mätinstrumentet är. Validitet handlar om hur noggrant mätinstrumentet mäter det 
forskaren tänkt mäta. Generaliserbarhet handlar om det går att generalisera 
resultatet eller om det enbart gäller deltagarna i undersökningen. 
Sammanfattningsvis menar Stukát att forskare bör fundera över hur tillförlitliga 
resultaten är? Vilka felkällor finns? Samt för vem eller vilka resultatet gäller? 
Denscombe (2009) skriver att då det gäller validiteten i intervjusvaren kan man som 
forskare aldrig vara helt säker på att det som sägs är sanning. Allra svårast är det då 
svaren baseras på den intervjuades uppfattningar. Intervjuaren kan genom att 
kontrollera intervjudata med andra källor i relation till ämnet, försöka hitta teman 
som återkommer i flera intervjuer samt göra en bedömning av den intervjuades 
kunskaper inom det aktuella ämnet.  
 
I studien valdes enskilda intervjuer. Detta gjorde intervjuarna för att de ville fånga 
deltagarnas individuella uppfattningar. Öppna frågor valdes för att intervjuarna inte 
var ute efter att få några korrekta svar utan istället att fånga upp deltagarnas 
uppfattningar av intervjufrågorna. För att få en större noggrannhet i resultatet 
bandades och transkriberades intervjuerna.  
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
De forskningsetiska principerna syftar till att värna om deltagarna i en studie 
(Vetenskapsrådet, 2011). I studien har dessa principer beaktats: Informationskravet 
som innefattar att deltagarna informeras om studiens villkor samt att deras 
deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet som innebär 
att alla deltagare själva får bekräfta att de vill delta. Konfidentialitetskravet som 
innebär att deltagarnas namn samt förskolans och/eller avdelningens namn inte 
offentliggörs, och slutligen nyttjandekravet som handlar om att information och 
resultat endast kommer att användas i denna studie i ett vetenskapligt syfte.  

 
Det är viktigt att alla som deltar i en studie har kännedom om de forskningsetiska 
principerna (Denscombe, 2009). I den här studien har hänsyn tagits till de 
forskningsetiska principerna genom att deltagarna fått information om 
informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet skriftligt via 
missivbrevet samt muntligt vid intervjutillfället då intervjuarna berättat om de 
forskningsetiska principerna för att försäkra sig om att deltagarna var medvetna om 
dem samt dess innebörd. Samtyckeskravet har det tagits hänsyn till genom att 
deltagarna har fått ge samtycke till studien via mail, telefon eller personlig kontakt 
samt vid intervjutillfället.  
 

4. Resultat 
Nedan beskrivs resultatet av studien. Resultatet gestaltas genom kategorier och två 
underrubriker till en av dessa kategorier. Till varje kategori och underrubrik finns 
också en beskrivande förklaring.  
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4.1 Förskollärares uppfattningar om den fysiska lärandemiljön 

 

 
 
Struktur: En majoritet av förskollärarna betonade betydelsen av att den fysiska 
lärandemiljön har en tydlig struktur. Barnen ska enkelt kunna se vad de kan göra i de 
olika rummen, eller i olika delar av rummet så kallade rum i rummet. Barnen ska till 
exempel veta vart de ska gå om de vill leka med duplo eller tågbanorna utan att 
behöva leta. När det fungerar och när barnen själva klarar av att ta för sig i miljön, 
menar förskollärarna i denna kategori att det är en god lärandemiljö. En förskollärare 
säger att barn, i en bra inomhusmiljö, själva vet vad de kan göra och vart de ska gå för 
att hitta olika typer av material och aktiviteter: 

  
Om du till exempel tittar hos oss så är det ett jättestort rum och i det rummet ska 
man tydligt kunna se vad man kan göra i de olika hörnen eller vad jag ska kalla 
de för, rum i rummet på något sätt. 

 
Tillgänglighet: I flera av intervjuerna betonas vikten av tillgänglighet. Det är viktigt 
att materialet finns på barnens höjd så att de kan vara självständiga och inte tvingas 
be om hjälp. Detta är dock inte helt lätt då en del förskollärare arbetar åldersblandat. 
I sådana fall måste förskollärarna försöka göra materialet tillgängligt på andra sätt. 
Till exempel att med hjälp av bilder visa vad som finns högt upp eller i låsta skåp. Så 
att barnen åtminstone vet vilket material som finns. Så länge barnen inte vet vad som 
finns kan de inte heller efterfråga materialet. En förskollärare säger: 
 

Finns det tillgängligt så efterfrågar de det. Finns det inte så leker de med dom här 
bilarna eller språkspelen som vi har framme eller så.  

 
Lek och lärande: Några av förskollärarna i studien pratar om utmanande 
lärandemiljöer som stimulerar och lockar till lek och lärande. I en utmanande 
lärandemiljö kan barnen upptäcka nya saker i rummet som väcker deras intresse och 
på så sätt lockar till fortsatt lek och lärande. Flera av förskollärarna är överens om att 
en god fysisk lärandemiljö är någonting som lockar till lek och lärande. Barnen ska 
vilja vistas i rummen och kunna vara där inne en längre stund just för att de tycker att 
rummet är spännande och intressant.  
 

Rummet tycker jag ska vara inbjudande till lek och utveckling för barnen. Barnen 
ska tycka om att vara där inne och leka. Och ska kunna vara en längre stund där 
inne, tycka att åh det här är jätteroligt. Nu vill jag vara kvar här inne och inte byta 
rum direkt. 

 
Fysisk aktivitet: Flera av förskollärarna påpekar att det är viktigt att 
lärandemiljöerna eller förskolans fysiska rum lockar barnen till aktivitet. Det måste 
finnas möjlighet till många olika typer av aktiviteter för att barnens aktivitetsbehov 
ska kunna stimuleras fullt ut. En förskollärare pratade om kroppsliga aktiviteter och 

Förskollärares 
uppfattningar om den 
fysiska lärandemiljön

Struktur Tillgänglighet
Lek och 
lärande

Fysisk 
aktivitet
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hur man med hjälp av den egna kroppen och kanske också vissa materiella saker kan 
skapa en god fysisk lärandemiljö där man för tillfället befinner sig, här och nu: 
 

Det räcker ju med att använda kroppen fysiskt. Inne, du har ju allt. Gå, röra på 
sig. Bara klättra upp för en stol eller en soffa. Sen kan du ta fram material, till 
exempel tunnlar.  
 

4.2 Förskollärarens roll  
 

 
 
Påverkan och inflytande: Förskollärarna i studien ansåg sig, tillsammans med sina 
kollegor och barnen ha stort inflytande och påverkan på skapandet och utformning av 
lärandemiljöerna. Via diskussioner kommer de gemensamt fram till vad de vill med 
de olika rummen eller hur de kan skapa rum i rummet. En förskollärare säger: 
 

Genom att vi diskuterar ju miljön och ändrar om utefter, när vi ser att det inte 
fungerar tänker vi till. Och, ja men hur ska vi göra för att det ska fungera.  

 
Tillgänglighet och struktur: Alla förskollärarna i studien anser sig ha en viktig och 
betydande roll då det gäller utformningen av rum. En del menar också att deras roll 
är betydelsefull i relation till vilket material som finns tillgängligt för barnen eftersom 
att det är de själva tillsammans med sina kollegor som vet vad som till exempel finns i 
skåp och förråd. Förskollärarna nämner också att de kan lägga till eller ta bort 
material och på så sätt kanske tillföra någonting oväntat i det traditionella, som 
exempel nämns svarta plast krukor och toalettrullar som alternativ till traditionellt 
bygg och konstruktionsmaterial. Flera av förskollärarna säger också att de i egenskap 
av den roll de har kan välja vad de vill ska finnas tillgängligt och skapa den miljö de 
anser vara bra för barnens utveckling och lärande. En förskollärare säger:  
 

Jag kan ju faktiskt påverka vad jag vill att barnen ska leka med, vad jag vill ska 
finnas tillgängligt. Och skapa den miljön som jag tycker är bra för barnen. 

 
En annan förskollärare tar upp barn som upplevs rastlösa och egentligen inte gör 
någonting utan mest driver runt i cirklar hela dagarna i längre perioder. Då är det 
viktigt att samtala med barnet/barnen och försöka ta reda på vad det är som skapar 
detta beteende. Det blir viktigt att på något sätt hitta ett intresse att bygga vidare på 
för att kunna hjälpa barnet/barnen att hitta någonting att sysselsätta sig med. 
Förskolläraren säger: 
 

Jag har ju i uppgift att, och måste se till att det finns saker som intresserar och 
genom att kolla med varandra vad barnen är intresserade av så kan jag tillföra 
nytt material eller ta bort någonting som inte används längre.  

 
Barns inflytande och delaktighet: Vikten av att ta hänsyn till barnens önskemål 
betonas då flertalet av förskollärarna säger att det som de tycker är bra, roligt och 

Förskollärarens 
roll

Påverkan och 
inflytande

Tillgänglighet och 
struktur

Barns inflytande 
och delaktighet
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spännande kanske upplevs på ett helt annat sätt av barnen. I intervjuerna framkom 
det att det är förskollärarna tillsammans med kollegor som driver utformningen av 
lärandemiljöerna. En del påpekade också betydelsen av att barnen görs delaktiga. Då 
det är de vuxna som måste hjälpa barnen att ta deras önskemål på allvar och föra de 
vidare. En förskollärare säger: 
 

Barnen kan ju liksom inte ta med sig en hink färg och säga att nu ska vi måla 
blått på väggen. Min roll är avgörande. Jag, vi vuxna, måste föra barnens talan 
och driva frågorna vidare särskilt när det gäller större förändringar. Små 
förändringar kan barnen vara med och göra och det gör de ju hela tiden då de 
omskapar miljöer så att det ska passa deras lekteman.  

 
 

4.3 Lärandemiljöns påverkan på barns lärande     

 
Tillgänglighet: Flera av förskollärarna i studien tar upp att förskolans lärandemiljöer 
ska vara tillgängliga och inbjudande. I en tillgänglig och inbjudande miljö vet barnen 
själva vad de kan ta sig för. De vet vart de ska gå då de vill göra olika saker. De vet 
också vad som finns i förråd och skåp och kan genom att peka på bilder eller fråga en 
personal få använda det materialet. I och med detta menar förskollärarna att barnens 
lärande påverkas. Då barnen i en inbjudande och tillgänglig miljö ges större 
möjligheter till att leka, lära och utveckla än i en starkt kontrollerad och begränsad 
miljö där barnen endast har tillgång till ett visst material eller där vissa aktiviteter 
endast erbjuds på bestämda tider eller där vissa dörrar är låsta vissa tider eller för en 
viss åldersgrupp. En förskollärare säger:  
 

För mig är det viktigt att lärandemiljön är tillgänglig. Med tillgänglig menar jag 
att barnen ska kunna vara självständiga. Att de ska kunna ta för sig av material 
utan att behöva be om alltför mycket hjälp för att de till exempel inte når. Sen 
kan man ju inte ha allt framme då det skulle kunna vara en säkerhetsrisk, till 
exempel saxar för de yngsta barnen. Och allt det påverkar ju lärandet.  

 
Variation: Variationen av aktiviteter och material med hänsyn till att stimulera alla 
sinnen och hela kroppen togs upp i samtliga intervjuer. Förskollärarna påpekade att 
barns helhetsutveckling ska stimuleras i förskolan, vilket kräver variation. En 
förskollärare säger: 

Lärandemiljöns 
påverkan på 

barns lärande

Tillgänglighet Variation
Synliggöra 

lärandet
Struktur

Trivsel
Förändring och 

utveckling av den 
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lärandemiljön
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En miljö där barnen lär sig med alla sinnen. Miljön är viktig för barns lärande. Vi 
är barnens start i livet och jag vill att de ska ha lärt sig så mycket som möjligt i 
förskolan när de kommer upp i skolan.  
 

 
Synliggöra lärandet: Flera av förskollärarna nämner också betydelsen av att göra 
lärandet synligt för barnen med hjälp av den pedagogiska dokumentationen som 
verktyg, vilket de menar, också påverkar barns lärande. Det framgår också av 
intervjuerna att dokumentationer som sätts upp på väggarna måste finnas på barnens 
höjd så att dem kan se bilderna, eftersom att det är till barnen som 
dokumentationerna riktar sig. En förskollärare säger:  
 

Absolut påverkar miljön barns lärande. Till exempel när vi sätter upp 
dokumentationer på matematikaktiviteter, naturvetenskapsaktiviteter på 
väggarna och synliggör och påtalar för barnen att vi håller på med matematik och 
naturvetenskap. Vi ser att barnen har lärt sig genom att de påtalar när vi gör 
andra aktiviteter. Det här är matematik, eller ställer frågan är det här matematik?  

 
Struktur: Alla förskollärare i studien var överens om att miljön har en stor påverkan 
på och inflytande över barns lärande och utveckling. Lärandemiljöernas struktur 
inbjuder till olika typer av aktiviteter och skapar olika sorters beteenden hos barnen. 
Ett exempel som nämndes är att ett tomt rum uppmanar barnen till rörelse och 
springlekar medan ett pysselrum med bord, stolar och skapande material inbjuder till 
mer stillasittande och lugna aktiviteter. En del av förskollärarna påpekar att det blir 
vad man gör rummet till. Därför är det viktigt att fundera på vad man vill att barnen 
ska lära sig och också vilken typ av material som intresserar barnen. Behöver man 
köpa in någonting? Eller räcker det med att tillföra naturmaterial? En förskollärare 
säger:  

Vad vill vi att barnen ska lära sig i det här rummet? Ett tomt rum inbjuder 
jättemycket till springlekar. Är det vad vi vill att barnen ska lära sig där inne, eller 
inte? 

 
Trivsel: Förskollärarna säger att förskolans miljö ska vara mysig, välkomnande och 
inbjudande, då barn och personal ska vistas i den hela dagarna. Barnen ska känna att 
förskolans miljö bjuder in dem till aktivitet, lek och lärande. Förskollärarna talar 
också om att det är viktigt att barnens föräldrar upplever att förskolans miljö är 
inbjudande och välkomnande. Två av förskollärarna tar upp varma miljöer som 
betydelsefullt för att barn, föräldrar och personal ska trivas i förskolans miljöer. 
Förskollärarna säger att det känns direkt när man kommer in i ett rum om det är en 
varm eller kall miljö. En förskollärare säger: 
 

Man känner ganska väl när man kommer in på en avdelning om den är 
välkomnande eller inte. Vad finns på väggarna? Är det lite mysig stämning? Jag 
tycker det är A och O, även för föräldrar som kommer in. 

 
En annan förskollärare säger:  
 

Det ska ju vara så att det ska bli mer lockande och inbjudande för barnen. Det 
tror jag gör mycket. För barnen men också för oss vuxna.  

 
Förändring och utveckling av den fysiska lärandemiljön: Förskollärarna är positiva 
till förändring och utveckling av miljön. De säger att förändring är roligt och att nya 
tankar och ideér från kollegor, barn eller föräldrar alltid är välkomna. Det 
framkommer också att förskollärarna skulle vilja göra mer än vad de gör då flera 
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påpekar att arbetet med att utveckla den fysiska lärandemiljön blir lidande på grund 
av andra saker då de anser sig ha för lite tid till detta. Endast en av förskollärarna 
säger att det regelbundet arbetar med utveckling, förändring och utvärdering av 
miljön. Något som också påtalas i flera av intervjuerna är hänsynen som måste tas till 
barnen. Alla barn kanske inte alltid gynnas av förändringar och detta måste 
balanseras mot de barn som behöver förändringar för att kunna ta sig vidare i sin 
utveckling. En del barn är mer beroende av struktur och rutiner än andra och detta 
måste man tänka på innan större förändringar görs. För en del kan det bli konstigt att 
gå hem på eftermiddagen och morgonen därpå komma tillbaka till en helt ny 
förskola. Andra däremot anpassar sig utan problem och tycker att det är både roligt 
och spännande med förändringar. En förskollärare säger: 
 

Det är väldigt positivt för barn att få chans att byta miljö, att inte vistas i fem år i 
samma lokal. Alltså att det ser likadant ut i fem års tid under sin förskoleperiod. 
Jag tycker det är viktigt och jag tror att barn utvecklas genom att byta lite miljö 
också, sen gäller inte det alla barn. En del är ju väldigt såhär med struktur och så, 
man måste lägga in det också i ett perspektiv. Förändringar kanske inte blir 
jättebra för alla. Det är mycket att tänka på.  

 
Förskollärarna talar också om möjligheter och hinder i arbetet med att förändra och 
utveckla den fysiska lärandemiljön. De möjligheter som förskollärarna berättar om är 
att det krävs lite för att kunna göra mycket. De kan låna material av andra 
avdelningar, gå runt på huset och titta hur andra har sina miljöer för att få tips och 
idéer eller besöka andra förskolor samt skapa eget material. Ibland kan det också 
räcka med att ta bort eller lägga till material. Eller att byta plats på saker i ett rum 
alternativt byta plats på saker till ett annat rum. De hinder som påtalas är framför allt 
tid och resurser i form av ekonomi. Andra hinder som nämns är stora barngrupper 
och kollegor som inte vill samarbeta. En av förskollärarna resonerar också mycket 
kring åldersblandade barngrupper som ett hinder då detta gör att de som 
förskollärare tvingas tänka annorlunda. Vilket gör att de till exempel inte kan ha 
allting framme så att det blir tillgängligt för barnen. Att barnen då hela tiden måste 
be de vuxna om hjälp för att kunna göra olika saker: 
 

För att vi har ett till fem åringar så måste man tänka lite annorlunda. Och det blir 
ju att då hamnar saker högt upp, det skulle jag vilja ändra på. Jag skulle vilja att 
det fanns tillgängligt. Att man kan gå och klippa i papper när man vill. Men vi 
kan inte ha så, även om jag vill så kan jag inte göra så.  
 

5. Analys 
 
Förskollärarna i studien ger uttryck för att den fysiska lärandemiljöns struktur är av 
betydelse för barns utveckling och lärande då en tydlig struktur gör att barn själva vet 
vad de kan ta sig för och vart de ska gå för att hitta olika typer av aktiviteter och 
material. En tydlig struktur gör det enkelt för barnen att vistas i förskolans fysiska 
lärandemiljö. En tydlig struktur gör också att barnens självständighet främjas då de 
själva kan tillägna sig den fysiska lärandemiljöns innehåll utan att behöva be de 
vuxna om hjälp. Wallin (2003) skriver att det är viktigt för förskollärare att skapa en 
lärandemiljö som underlättar verksamheten. Vilket kan ses utifrån att strukturerade 
lärandemiljöer där barnen enkelt kan orientera sig och hitta det de vill underlättar 
både för barnen och för förskollärarna. Förskollärarna i studien talar också om 
tillgänglighet som de uppfattar antingen främja eller hindra barns utveckling och 
lärande. Detta kan förstås som att en tillgänglig lärandemiljö gör att barnen har 
större valmöjligheter och också erbjuds en större variation av aktiviteter. I en 
tillgänglig lärandemiljö är det inte så att barnen tillåts att utföra vissa aktiviteter på 
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bestämda dagar eller tider. I en tillgänglig lärandemiljö är alla dörrar öppna på alla 
tider för alla åldersgrupper. Vilket främjar barns helhetsutveckling då de själva kan ta 
för sig i miljön och också självständigt växla mellan olika aktiviteter och rum under 
dagen utan att be en vuxen om tillåtelse eller hjälp. Detta kan kopplas till det som 
Nordin – Hultman (2004) skriver att lärandemiljöernas utformning visar vilken syn 
läraren har på barnet, kompetent eller i behov av stöd. Av resultaten i denna studie 
framgår det att förskollärarna ser barnen som kompetenta och de uttrycker att alla 
barn kan om de ges möjlighet till eget handlingsutrymme i förskolans fysiska miljöer. 
Eriksson Bergström (2013) skriver om handlingsutrymmen och 
handlingserbjudanden i förskolans fysiska miljöer där hon i sin studie kommit fram 
till att neutrala och tillgängliga lärandemiljöer ökar barns möjligheter till delaktighet 
och inflytande över rummens utformning. Trots att förskollärarna uttrycker att en 
tillgänglig fysisk lärandemiljö är idealet i den bästa av världar, så är det inte alltid så 
enkelt att ordna tillgängliga miljöer i praktiken. Tillgänglighet i förskolans fysiska 
lärandemiljöer upplevs som ett komplext begrepp då förskollärarna uttrycker att även 
om de vill ha allting tillgängligt så går det inte med tanke på de yngsta barnen som till 
exempel stoppar småsaker i munnen eller kan skada sig på saxar och andra verktyg. 
Med hänsyn till detta berättar en av förskollärarna hur hon därför har försökt att göra 
lärandemiljön tillgänglig på andra sätt, till exempel att med hjälp av bilder visa 
barnen vad som finns i låsta skåp och förråd, för att barnens lärande inte ska hindras 
i allt för stor utsträckning. Detta tyder på en medvetenhet hos förskolläraren och en 
vilja att försöka lösa komplexiteten kring tillgängligheten. Vilket i sin tur tyder på att 
barnen ses som kompetenta och tillåts att använda olika typer av material, oavsett om 
det finns synligt eller inte.  

 
Resultatet kan förstås som att då den fysiska lärandemiljön väcker barns lust och 
nyfikenhet menar förskollärarna att barns utveckling och lärande främjas. Barn lär i 
en miljö som de trivs i och som de upplever meningsfull för den egna utvecklingen. 
För att möjliggöra detta krävs det att den fysiska lärandemiljön erbjuder en variation 
av aktiviteter och material. Dahlberg och Åsén (2005) skriver att den fysiska miljön 
ska vara inspirerande och erbjuda möjligheter till eget tänkande och handlande. 
Vidare skriver författarna att miljön ska utmana, stödja och stimulera barnen. Av 
resultaten i denna studie framgår det också att det är av stor vikt att rummet 
innehåller tillräckligt med intresseväckande och spännande saker som får barnen att 
vilja gå in rummet och vistas där en längre stund, samt att rummets utformning 
skapar möjligheter för barnen att utveckla sin lek vidare genom att de upptäcker nya 
saker i rummet som de tidigare inte uppmärksammat. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) framhåller vikten av att förskolans fysiska miljöer är föränderliga då 
barns utveckling gynnas av det. Flera av förskollärarna i studien menar att förändring 
av lärandemiljöerna kopplat till att barnen ska kunna fortsätta att stimuleras, 
utvecklas och utmanas i förskolans fysiska lärandemiljöer är betydande.  
 
Förskollärarna anser att den egna rollen är av stor betydelse i relation till den fysiska 
lärandemiljön då de menar att de tillsammans med kollegor bestämmer hur rummen 
ska utformas och vad som ska finnas i dem. Av resultaten framgår det att variation 
anses viktigt i förskolans fysiska lärandemiljöer. Det ska finnas rum och material av 
olika slag som stimulerar barnens helhetsutveckling, att förskolan ska stimulera 
barns helhetsutveckling och erbjuda en variation av aktiviteter, material och 
uttryckssätt är också något som står skrivet i LpFö 98/10, (Utbildningsdepartementet 
1998/2010). Strandberg (2006) framhåller att utformningen av rummet antingen 
förenklar eller försvårar lärandet. Vilket gör att förskolläraren måste fundera kring 
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hur rummet ska utformas för att på bästa sätt främja utveckling och lärande. 
Strandberg menar vidare att det inte finns någon given lösning på hur lärandemiljöer 
ska utformas för att fungera på bästa sätt. Vilket innebär att förskollärarrollen blir av 
betydelse i relation till på vilket sätt rummen utformas. Gitz – Johansen, Kampmann 
och Kirkeby (2001) kom i sin studie fram till att en miljö för lärande bör präglas av 
variation och mångsidighet. Författarna menar vidare att barn behöver frihet lika 
mycket som de behöver struktur. Vilket kan förstås som att förskollärarrollen också 
innebär att skapa en balans i rummens utformning, skapa variation och inte bara att 
utforma själva rummet. Av resultatet i denna studie framgår också att förskollärarna 
gärna vill finnas nära barnen för att kunna stödja och stimulera genom att lägga till 
eller ta bort material för att barnen ska kunna utveckla sin lek och sitt lärande. Några 
av förskollärarna säger att de i egenskap av sin roll också kan lägga till oväntat 
material i det traditionella. Detta kan förstås som att i det fantasifulla lärandet finns 
det inte så mycket tillsägelser, nej och inte. Ur den aspekten blir förskolläraren 
betydande då en fantasifullt utformad lärandemiljö ökar barnens möjligheter till 
utveckling och lärande då begränsningar, förbud och tillsägelser suddas ut och 
övergår i termer av tillåtande, tillgänglighet, jakande och engagerade förskollärare 
som dessutom är närvarande i barnens lek. Wallin (2003) skriver att en lärandemiljö 
som förenklar verksamheten gör att förskollärarna slipper tjata på barnen och ge 
negativ uppmärksamhet i form av nej och inte. Av resultatet framgår också vikten av 
att förskollärarna gör barnen delaktiga i utformningen av lärandemiljöerna så att 
barnen ges inflytande över den egna lärandemiljön. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (1999) skriver att barns delaktighet är viktig i utformningen av 
lärandemiljöerna. Det är också viktigt att barn dagligen har inflytande över rummens 
utformning och att de tillåts omskapa och förändra lärandemiljöerna med hänsyn till 
aktuell lek och aktivitet. Ur den aspekten blir förskollärarrollen betydande då det är 
upp till förskolläraren i vilken mån och på vilket sätt barnen tillåts vara delaktiga.  
   
Det framgår av resultatet att förskollärarna brukar sin roll ur ett makt och kontroll 
perspektiv i olika situationer. de Jong (2010) skriver att förskolans fysiska 
utformning direkt påverkar barns sociala gemenskap och samspel då storleken på 
rum eller exempelvis lekhus avgör hur många barn som kan vistas i rummet 
samtidigt. de Jong (2010) skriver också att förskollärare kan använda fönster och 
dörrar i syfte att kontrollera barnen. Av resultaten framgår det att förskollärarna i 
studien inte låser dörrar på vissa tider eller för vissa åldersgrupper. Barnen tillåts att 
vistas i rummen och växla mellan dem under dagen så som de själva önskar. Av 
förskollärarnas uttalanden framkommer dock att de utformar rum efter vad de vill att 
barnen ska lära sig. Detta kan ses som att förskollärarna utformar rum med syfte att 
kontrollera och styra vilka lekar och aktiviteter som blir möjliga för barnen i 
förskolans fysiska lärandemiljöer. De säger också att de kan välja vilket material som 
ska finnas i rummen och vad som ska vara tillgängligt vilket också kan ses som att 
förskollärare använder sin makt för att kontrollera vilket material barnen har tillgång 
till beroende på vad förskollärarna önskar att barnen ska lära sig i olika situationer. 
Samtidigt påpekar förskollärarna också att barnens intentioner måste beaktas. 
Användandet av rum i syfte att styra och kontrollera barnens lekar och aktiviteter 
samt deras lärande kan vidare kopplas till Gitz – Johansen, Kampmann och Kirkebys 
(2001) studie. Då rummet är starkt strukturerat menar författarna att det tydligt visar 
barnen vad barnen förväntas ta sig för. Starkt strukturerade rum hindrar barns 
möjlighet till flexibilitet och inflytande. Wallin (2003) menar att miljön talar om för 
barnen vad som förväntas av dem. Även Eriksson Bergström (2013) framhåller hur 
de vuxna använder sin makt för att styra och kontrollera. Författaren menar att det är 
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de vuxnas uppfattningar om tillgänglighet samt vad som är tillåtet och inte som 
påverkar barns möjligheter i relation till vilka aktiviteter och vilket material de har 
tillgång till. Barns handlingsutrymme i förskolans fysiska miljöer är starkt kopplat till 
huruvida lärandemiljön är hårt strukturerad eller inte. Vidare skriver Eriksson 
Bergström att barn ofta använder rummet såsom förskollärare har utformat det. 
Vilket också framkommer i denna studies resultat där förskollärarna exempelvis 
menar att ett pysselrum inbjuder till pyssel och lugnare aktiviteter och att just ett 
pysselrum också används till pyssel och lugnare aktiviteter. Eriksson Bergström 
(2013) skriver att strukturerade miljöer ger barnen begränsat med utrymme till att 
utforska och finna egna handlingserbjudanden medan det är tvärtom i neutrala 
miljöer.  
 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ metod har känts som ett bra val eftersom att studiens syfte var 
att studera förskollärares uppfattningar. Enskilda intervjuer har känts som en relativt 
bra datainsamlingsmetod då det gett möjlighet till fördjupade samtal med varje 
enskild deltagare, precis som Denscombe (2009) och Bjørndahl (2005) beskriver. 
Dock har några av deltagarna upplevts som lite tillbakadragna och återhållsamma 
under intervjuerna. Anledningen till detta kan ha varit, det som Denscombe (2009) 
skriver om att diktafonerna kan hindra, då flera av deltagarna kom på nya saker att 
tillägga efter att intervjun avslutats och diktafonerna stängts av. En annan anledning 
kan vara att intervjuarna var två stycken som intervjuade vilket kan ha gjort att 
deltagarna känt sig utsatta eller underlägsna vid intervjutillfället, utifrån det som 
(Stúkat, 2005) beskriver. Intervjuarna har funderat och diskuterat mycket kring detta 
och om en liknande studie skulle göras vid ett annat tillfälle skulle kanske någon form 
av gruppintervju väljas istället. Detta för att en gruppintervju kan göra att deltagarna 
känner sig mindre utsatta vilket gör att de kan slappna av och samtala mer fritt. 
Anledningen till att intervjuarna inte valde någon form av gruppintervju till denna 
studie är att det skulle bli svårare att arrangera rent praktiskt då en grupp 
förskollärare skulle behöva gå ifrån barngruppen vid ett och samma tillfälle under en 
längre stund för att kunna genomföra intervjun. Vilket skulle innebära stor 
arbetsbörda för deras kollegor som skulle blivit själva med barngruppen samt att det 
skulle ha gjort att förskollärarna skulle känt sig stressade att snabbt klara av intervjun 
för att sedan skynda sig tillbaka till barngruppen. I intervjuerna gav deltagarna 
överlag uttryck för liknande uppfattningar, dock med vissa nyansskillnader. Dessa 
nyansskillnader var väldigt små vilket gjorde det möjligt att komma fram till en eller 
flera generella tolkningar av förskollärarnas uppfattningar. I intervjuerna upplevde 
intervjuarna att förskollärarna talade mycket om den fysiska lärandemiljön utomhus, 
inte bara om den fysiska lärandemiljön inomhus vilket var studiens syfte. Detta 
gjorde att intervjuarna tvingades göra ett urval och då välja bort delar av 
intervjumaterialet som inte var relevant utifrån studiens syfte. Detta hade kunnat 
undvikas om intervjufrågorna hade formulerats på ett annat sätt. Frågan: ”Hur ser du 
på din roll som förskollärare i relation till utformningen av lärandemiljöerna?” hade 
till exempel istället kunnat formuleras: ”Hur ser du på din roll som förskollärare i 
relation till utformningen av de fysiska lärandemiljöerna inomhus?” 
 

6.3 Resultatdiskussion 
Förskollärarna belyser betydelsen av att den fysiska lärandemiljön har en tydlig 
struktur för att barnen själva ska veta vart olika saker och material finns. På så sätt 
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blir barnen mer självständiga och behöver inte lika ofta be de vuxna om hjälp. Detta 
innebär att förskollärarna vill skapa en fysisk lärandemiljö där barnet får känna sig 
kompetent, att det kan på egen hand. Dahlberg och Åsén (2005) beskriver det 
kompetenta barnet inom Reggio Emilia filosofin där känslan av att vara en individ 
som på egen hand eller tillsammans med andra klarar av olika saker lyfts fram. Vilket 
gynnar självständighetsutvecklingen och skapar en känsla hos barnet av att vara en 
individ som kan. En av förskolans uppgifter är att fostra självständiga individer som 
på egen hand kan klara av saker och ta ansvar i olika situationer 
(Utbildningsdepartementet, 1998/2010). Detta förutsätter att förskolan ger tid och 
utrymme för barnen att träna sin självständighet vilket förskollärarna i studien 
uttrycker att de gör i relativt stor utsträckning i relation till förskolans fysiska 
lärandemiljöer. Förskollärarna talar också om tillgänglighet vilket kan kopplas till 
deras utsagor om struktur då förskollärarna menar att om den fysiska lärandemiljön 
är tillgänglig har den också en tydlig struktur. Däremot är en strukturerad 
lärandemiljö inte alltid tillgänglig. I intervjuerna framkommer det att tillgänglighet är 
ett komplext begrepp i förskollärarnas arbete. Då de uttrycker att en tillgänglig miljö 
är idealet i de bästa av världar men att det i praktiken är svårt att ordna fullt ut. Detta 
gör att vissa typer av material, framför allt till skapande, hamnar högt upp eller i låsta 
förråd eller skåp. Nordin – Hultman (2004) menar att skapande ska vara centralt i 
förskolan och att skapande material därför bör finnas tillgängligt. I detta fall blir teori 
och praktik motsägelsefullt då det, enligt förskollärarna i studien, inte går att ha allt 
material tillgängligt för alla. Detta är något som i sin tur hindrar barns möjligheter till 
skapande aktiviteter då de i vissa fall blir beroende av att en vuxen hjälper till att till 
exempel ordna för målning. Vilket hindrar barn från att fritt växla mellan olika 
aktiviteter samt hindrar deras möjligheter till att på egen hand utforska och 
experimentera. Detta kan också kopplas tillbaka till barnets 
självständighetsutveckling som även den hindras av en otillgänglig lärandemiljö.  
 
Förskollärarna uppfattar att barns utveckling och lärande främjas av en fysisk 
lärandemiljö som lockar till lek och lärande. Deras uttalanden tyder på att de menar 
att ett barn lär i en miljö som känns intressant och meningsfull för det egna lärandet. 
Vilket styrks av LpFö 98/10, där det står att förskolan ska erbjuda barnen en miljö 
som intresserar, stimulerar samt lockar till lek och aktivitet 
(Utbildningsdepartementet 1998/2010). Förskollärarna tar också upp trivsel där det 
framkommer att det är viktigt att både barnen och de själva trivs i den fysiska 
lärandemiljön som förskollärarna menar ska vara varm och mysig. Detta kan sättas i 
relation mellan hemmiljöer och lärandemiljöer. Där hemmiljöer i detta fall syftar till 
det som barnen har hemma, utanför institutionens väggar som i detta fall är 
förskolan. I LpFö 98/10 står det att förskolan ska kompensera och stödja det som 
barnet inte får i hemmet för att barnet ska kunna utvecklas mångsidigt 
(Utbildningsdepartementet 1998/2010). Därför ska förskolans fysiska miljöer inte se 
ut precis som de gör i hemmet. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver hur de 
deltagit i ett förändringsarbete där en förskola gick från att likna hemmet till att bli 
mer som verkstäder och ateljéer för lärande. 
 
Förskollärarna uppfattar att den fysiska lärandemiljön måste vara föränderlig då de 
menar att de allra flesta barn mår bra och utvecklas av att byta miljö ibland. 
Förskollärarna menar vidare att de själva tillsammans med kollegor har stor 
påverkan på och inflytande över de fysiska lärandemiljöerna. De menar att i egenskap 
av sin roll kan bestämma hur den fysiska lärandemiljön ska utformas, vad gäller 
innehåll och tillgänglighet. I relation till detta uttrycker förskollärarna också att det är 
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viktigt att lyssna in barnen. Detta kan tolkas som att barn har olika förutsättningar i 
förskolan. Beroende på i vilken utsträckning som förskollärare släpper in barnen och 
samspelar med barnen i utformandet av förskolans fysiska lärandemiljöer främjas 
eller hindras barns delaktighet och inflytande. Eriksson Bergström (2013) skriver att 
den fysiska miljöns utformning bestämmer i vilken mån barn kan vara med och 
påverka. Där en neutral miljö som är rik på handlingserbjudanden gör det relativt 
enkelt för barnen att vara delaktiga och i samspel med sina kamrater diskutera och 
förändra.   
 

6.4 Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans 
Som vi skrev i inledningen av litteraturgenomgången är det begränsat med tidigare 
forskning inom det valda området. Det visade sig ganska snabbt att den tidigare 
forskning som hittades som var inom ramen för de senaste tio - tolv åren skilde sig 
mot den forskning som var äldre än tio – tolv år. Detta bekräftades också i 
intervjuerna då de förskollärare som arbetat i tio år eller mer gav uttryck för hur 
förskolans fysiska utformning förändrats över tid och hur det ser ut idag jämfört med 
när de själva började arbeta som förskollärare. I intervjuerna framkom det att 
förskollärarna uppfattar förskolans fysiska lärandemiljöer som stimulerande och 
utvecklande om de präglas av tillgänglighet, tydlig struktur och barns inflytande och 
delaktighet. Den egna rollen som förskollärare uppfattas som betydande då 
förskollärarna menar att det är de själva som påverkar och tar beslut gällande vad 
som blir möjligt respektive omöjligt för barnen i förskolans fysiska lärandemiljöer. 
Dock betonas vikten av att ta hänsyn till barnens synpunkter i relation till planering 
och utformning av de fysiska lärandemiljöerna. Förskollärarna ger också uttryck för 
faktorer som påverkar barns lärande i relation till den fysiska lärandemiljön och den 
egna rollen som förskollärare.  
 
Det vi kommit fram till i denna studie är att förskollärare uppfattar att den fysiska 
lärandemiljön är viktig och har påverkan på barns lärande och utveckling. Särskilt 
vad gäller material och materialets tillgänglighet. Trots detta säger förskollärarna i 
studien att de ägnar väldigt lite tid åt den fysiska lärandemiljön på grund av att tiden 
inte finns, samtidigt som de uttrycker att de skulle vilja göra mycket mer än vad de 
gör. Den tid de har till exempelvis planering och utvärdering försvinner till andra 
saker. Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur barn uppfattar 
förskolans fysiska lärandemiljöer samt i vilken utsträckning barn anser sig vara 
delaktiga i utformningen av förskolans fysiska lärandemiljöer. En annan aspekt att 
undersöka skulle kunna vara hur förskollärare uppfattar den fysiska lärandemiljön 
utomhus och på vilket sätt förskollärare brukar utomhusmiljön i syfte att främja 
barns utveckling och lärande. Ytterligare en aspekt att undersöka skulle kunna vara 
hur den fysiska lärandemiljön påverkar barns utveckling och lärande i relation till 
huruvida barnen vistas i åldersblandade respektive åldersindelade förskolegrupper. 
Detta för att öka förskollärares medvetenhet om hur den fysiska lärandemiljön 
påverkar barns utveckling och lärande ur olika perspektiv samt öka förskollärares 
förståelse för vikten av att ägna tid åt den fysiska lärandemiljöns funktion och 
utformning. Denna studie kan bidra till att verksamma förskollärare och blivande 
förskollärare får upp ögonen för att miljöer för lärande kan se olika ut. Samt att 
förskollärare kan finna flera sätt att tänka och diskutera kring förskolans fysiska 
lärandemiljöer i relation till innehåll och utformning.  
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Bilaga A – Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Mälardalens Högskola med inriktning Lek, lärande och 

utveckling som under hösten 2013 ska skriva ett examensarbete inom 

kunskapsområdet pedagogik. Vi vill undersöka förskollärares uppfattningar kring 

den fysiska lärandemiljön i förskolan samt synen på den egna rollen i utformandet av 

förskolans fysiska lärandemiljöer. Vi vill med detta öka förståelsen för lärandemiljöns 

påverkan på barns utveckling och lärande.  

Studien är kvalitativ och vi kommer samla in data genom enskilda intervjuer. Syftet 

är dock inte att värdera deltagarnas enskilda svar utan att få en djupare förståelse för 

förskollärares uppfattningar kring förskolans fysiska lärandemiljöer. Intervjuerna 

kommer att spelas in och vi kommer också att skriva ner stödanteckningar. Om det 

av någon anledning inte skulle vara okej att vi spelar in intervjun så meddela gärna 

detta till någon av oss i förväg. Intervjun beräknas ta 30 – 45 minuter.  

Vi ber er fundera över om ni skulle vilja vara med i vår studie. Vi är flexibla, tid och 

datum för intervjun bestäms i samråd då ni har tackat ja. Då ni tackat ja får ni också 

våra intervjufrågor i förväg så att ni, om ni vill, kan förbereda er inför intervjun. 

Etik 

Vi tar hänsyn till vetenskapsrådets grundläggande forskningsetiska principer som 

innebär att deltagandet är frivilligt och ni kan avbryta er medverkan när som helst. 

Det insamlade materialet kommer behandlas konfidentiellt och kommer endast 

användas i denna studie. Era namn samt förskolans namn kommer inte att anges i 

studien och all inspelat material kommer förvaras säkert. 

Vid frågor eller andra funderingar tveka inte att ta kontakt med någon av oss: 

Rosaline Hälleberg: xxx-xxxxxxx Mail: xxxxxxxx@student.mdh.se  

Ann – Sofie Larsson: xxx - xxxxxxx Mail: xxxxxxxx@student.mdh.se 

Handledare: Anette Eriksson Mail: xxxxxx.xxxxxxxx@mdh.se 

 

Vänligen,  

Rosaline Hälleberg & Ann – Sofie Larsson 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga B – Intervjufrågor 
 
Öppningsfrågor: 

      Ålder? 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
1. Hur definierar du ordet fysisk lärandemiljö? Vad är en god fysisk lärandemiljö 

enligt dig? (Viktiga egenskaper, mål med miljön o.s.v.) 

2. Hur bidrar du till att skapa denna miljö? 

3. Anser du att miljön påverkar barns lärande? I så fall på vilket sätt?  

4. Hur ser du på din roll som förskollärare i relation till utformningen av 

lärandemiljöerna? 

5. Hur mycket tid lägger du/ni på utformningen av miljön? Hur ofta utvärderas 

miljöns funktion?  

6. Hur tänker du kring förändring och utveckling av miljön? 

7. Vilka möjligheter respektive hinder ser du i utvecklingen av miljön? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Bilaga C – Arbetsfördelning 
 
Under den inledande fasen av arbetet började vi med att tillsammans sätta oss ner 
och välja ut vad vi ville skriva om. Valet föll på fysisk lärandemiljö i förskolan då vi 
båda tycker att det är ett spännande och intressant område. Under arbetets gång har 
vi sedan arbetat tillsammans med arbetets alla delar. Vilket har varit tidskrävande 
men väldigt bra då vi båda har haft kontroll på och insikt i hela arbetet. Då vi suttit 
tillsammans och arbetat med de olika delarna har vi dock delat upp olika uppgifter 
mellan oss för att sedan gemensamt diskutera och bearbeta de olika delarna. Själva 
skrivandet av arbetet har gått till så att vi gemensamt diskuterat kring de olika 
delarna av arbetet vad gäller form, innehåll och struktur. Sedan har vi gemensamt 
formulerat texten till varje del och turats om att skriva ner den. Vad gäller 
datainsamling och bearbetning av insamlat data har det skett gemensamt från första 
till sista steg. 

 


