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Sammanfattning  
Denna undersökning bygger på fem kvinnliga förskollärares uppfattningar om förskolans fysiska innemiljö. Syftet är att ta reda på vad 
förskollärare tänker kring material och utformning av lokaler. I litteraturdelen berörs olika syn på barn och på förskolan som institution 
samt teorier kring material och den fysiska innemiljön. Eftersom jag söker förskollärares olika uppfattningar, använder jag mig utav en 
kvalitativ metod och genomför fem intervjuer. Mitt resultat visar att det är flera delar som påverkar förskollärarnas tänkande kring 
utformningen av förskolan, bl.a. barnens önskemål, tradition, styrning till att handla från vissa affärer och värderingar kring vad som är 
nyttigt och bra för barn. En slutsats som kan dras är att förskollärares barnsyn samt uppfattning om vad en "god" barndom innebär, är 
avgörande för dennes tänkande kring utformningen av förskolans fysiska innemiljö.  
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till de förskollärare som tog sig tid att ställa upp på intervjuer och 

som var villiga att dela med sig av sina tankar kring förskolans innemiljö. 

  

Ett stort tack även till min handledare Maria för allt engagemang samt skrivhjälp och råd 

under arbetets gång.  
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1. Inledning 

Enligt Skolverkets statistik är idag ca 75 % av Sveriges barn mellan 1-5 år inskrivna på en 

förskola (Skolverket, 2005). Många barn vistas där en stor del av dagen medan deras föräldrar 

arbetar. Detta innebär att personalen på förskolan har ett stort pedagogiskt ansvar för många 

barns utveckling och fostran. Förskoleverksamhetens mål är bl.a. att barnen ska trivas, 

stimuleras och utvecklas. Flera olika delar av verksamhetens upplägg, exempelvis 

pedagogernas bemötande av barnen och barngruppens storlek, är avgörande och 

betydelsefulla för att uppnå dessa mål. En annan viktig del av verksamheten som påverkar 

barnens trivsel och stimulans är hur den fysiska innemiljön är utformad. Hur är den planerad? 

Vilka signaler ger den till barnen om vad som är tillåtet att göra och inte på förskolan? På 

vilket sätt presenteras materialet i förskolan, och vad finns att tillgå?  

 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) lägger stor betoning vid att 

förskolan ska vara en plats där barn stimuleras och inspireras till att vilja utforska och lära om 

omvärlden, samt att förskolans miljö ska vara trygg, inbjudande och innehållsrik. Då jag har 

haft tillfälle att se olika förskolors innemiljöer, bl.a. under min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU), har jag kunnat konstatera att det finns många likheter mellan dem. Detta 

har fått mig att börja fundera på om det existerar ett visst ”standardutseende” och 

”standardmaterial” i förskolan, och hur det kommer sig att det i sådana fall är så. Det har i sin 

tur också fått mig att fundera över vad det är som skiljer förskolornas miljöer åt. Flera 

författare, bl.a. Dahlberg, Moss & Pence (1999) och Nordin-Hultman (2004) menar att 

förskollärarens sätt att utforma miljön speglar vilken syn hon har på vad ett barn är och vad 

det behöver. Den barnsyn förskolläraren har är oerhört central i hennes arbete, vilket också 

borde avspeglas i förskolans innemiljö. Jag finner detta intressant att undersöka eftersom 

förskolans fysiska miljö ger barn olika handlingsutrymmen och förutsättningar att utvecklas 

och stimuleras, beroende på hur den är utformad. En miljö kan både begränsa och stimulera 

barns handlande.  

 

Ett intresse för förskolemiljön kan leda till studier som fokuserar på skilda aspekter av fysisk 

miljö. I föreliggande studie är dock fokus inriktat på förskolemiljön som kulturell artefakt. 

Med det menas kort att förskolemiljön är en av vuxna skapad pedagogisk miljö som för 

barnen blir en av de referensramar som de växer upp och socialiseras inom. Vad har då 

förskollärare, som tillbringar så mycket tid tillsammans med barnen och som utformar en 
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pedagogisk miljö för att realisera en god barndom i förskolan, för föreställningar om en ”god” 

förskolemiljö?  

 

Genom intervjuer med verksamma förskollärare vill jag utifrån ett pedagogperspektiv, i denna 

studie undersöka vilka tankegångar som ligger bakom de val som förskollärarna gör angående 

utformningen av miljön. Vad upplever de lokala förskollärarna det är som styr deras val? Hur 

stor betydelse har förskoletraditionen idag? Får barnen vara delaktiga i miljöutformningen? 

Som blivande lärare med inriktning mot förskolan, förväntar jag mig kunna ha nytta av de 

tankar som förskollärarna delger i min studie. Genom att få en ökad insikt i innemiljöns 

komplexitet kan jag förhoppningsvis få kunskap om olika sätt att tänka kring förskolans 

innemiljö. 

 

 

1.1 Disposition och begreppsförklaringar 

Till att börja med beskrivs syftet och frågeställningarna. Sedan följer litteraturgenomgången 

med tidigare forskning, teorier kring utformningen av förskolans lokaler, synen på barn samt 

teorier kring material i förskolan. Därefter kommer metoddelen som beskriver hur jag har gått 

till väga med undersökningen. Till sist presenteras det analyserade resultatet, vilket följs av en 

diskussion som knyter ihop resultatet av min studie.  

 

Det finns olika benämningar på det fysiska materialet i förskolan, och det bör därför förklaras 

vilka begrepp jag kommer att använda mig av. I denna studie har jag valt att använda mig av 

begreppet material, i betydelsen sak eller föremål. Jag avser alltså inte, med undantag från 

avsnitt där detta tydligt anges, det rent fysiska materialet som exempelvis trä eller plast. 

Material används istället som ett samlingsord när jag avser alla sorters lekmaterial, såsom 

bilar, dockleksaker, tågbana och klossar, samt papper, saxar, färg, stenar, fjädrar mm. 

Material är i detta fall, enligt mig, en mer passande och samlad benämning på de saker som 

finns i förskolan, än vad t.ex. benämningen leksaker är, då jag inte anser att alla typer av 

skapandematerial bör kallas för leksaker. Ytterligare ett begrepp som förekommer är materiel, 

vilket enligt Bonniers svenska ordbok (Györki & Sjögren, 1994) betyder redskap, tillbehör 

eller yttre hjälpmedel. Vidare anges där leksak som ett föremål som används vid lek, och 

material beskrivs bl.a. som ett ”(rå)ämne, stoff som man gör något av” (s 344). De författare 

jag hänvisar till i litteraturdelen väljer att använda olika begrepp, därför finns där en 
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blandning av benämningarna leksaker, material, materiel och lekmaterial. På samma sätt 

förekommer olika benämningar också i resultatet.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ intervjuundersökning med en grupp 

verksamma förskollärare, undersöka hur de uppfattar och tänker kring förskolans fysiska 

innemiljö.  

 

Mina frågeställningar är:  

- Hur tänker förskollärare kring materialinköp? 

- Hur anser förskollärare att en ”god” förskolemiljö ska se ut? 

- Vad upplever förskollärare att det är som påverkar deras val kring utformning av 

lokaler och material?  
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3. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången bygger på fem delar. Den första delen presenterar hur det i 

styrdokumenten formuleras kring den pedagogiska miljöns utformning. Därefter följer ett 

avsnitt som handlar om olika barnsyner, då det är dessa som styr vårt tänkande kring 

förskolan som institution. Sedan kommer ett stycke som handlar om den fysiska utformningen 

av förskolans innemiljö. Där presenteras uppfattningar om förskolan, som på olika sätt 

påverkar dess utformning. Förskolan kan t.ex. liknas vid ett hem eller vid en verkstad. 

Beroende på vilket, så ser lokalerna ut på ett speciellt sätt. Efter detta återfinns ett avsnitt om 

material, där några författare bl.a. berör hur material väljs ut till barnen. 

Litteraturgenomgången avslutas med en litteratursammanfattning. 

 

 

3.1 Styrdokument 

Jag har här valt att presentera vad Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) 

angett om förskolans innemiljö. Min ambition har varit att diskutera detta med utgångspunkt 

från vad Läroplanen för förskolan 1998 (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet, 1998) säger.  

 

I Pedagogiskt program för förskolan nämns miljö och material som en särskild punkt, och där 

anges flera konkreta exempel på material som bör finnas i verksamheten.  

 
Personalen måste fortlöpande tänka över hur miljön och basmaterialet i förskolan kan förändras 

och kompletteras för att på bästa sätt motsvara de behov och intressen som finns i barngruppen. De 

måste se till att det finns olika slag av material och verktyg, till exempel färg, lera, trä, textil, 

papper, saxar, penslar tillgängligt för barnen att arbeta med… (Socialstyrelsen, 1987, s 48). 

 

De yngsta barnen kan i vatten- och sandlek och med fingerfärg och mjuk lera utveckla känsla och 

sinnen. Ganska snart kan barnen börja använda olika material som papper och kritor, pensel och 

färg, klossar med mera som de prövar på olika sätt (Socialstyrelsen, 1987, s 33). 

 

I citaten ovan talas det inte bara om att det ska finnas material efter barnens behov och 

intressen, utan det nämns också en rad exempel på material som kan passa för detta.  
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Det är skillnad på hur förskolans fysiska miljö omnämns i Pedagogiskt program för förskolan 

(Socialstyrelsen, 1987) och i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). I 

Lpfö98 ges förskollärarna något friare händer och den innehåller få liknande konkreta 

exempel på förskolematerial som bör innehas. Där finns istället en betoning på de olika mål 

som är formulerade för verksamheten kring den pedagogiska miljön, vilka är tänkta att 

pedagoger ska tolka och utgå ifrån i planering och utformning av förskoleavdelningen. En 

stark betoning finns på att miljön ska vara trygg, inbjudande och innehållsrik samt stimulera 

och inspirera barns vilja att utforska och lära om omvärlden. Lpfö98 menar att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, konstruera och skapa ting med 

hjälp av olika material och tekniker. Det är barnens egna intressen och behov som bör ligga 

till grund för utformningen av förskolemiljön. Följande citat från Lpfö98 talar till viss del om 

vilka ämnesområden som ska finnas med i verksamheten, och utifrån detta kan pedagoger 

själva tolka vilket material som bör finnas tillgängligt för att främja dessa områden:  

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, 

konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 

användas såväl i skapande processer som i tillämpning (Utbildningsdepartementet, 1998, s 10).  

 

Skolverket (2005) har angett att kommunen bör se till att förskolans innelokaler är säkra, 

trygga, hälsosamma och utvecklande. För att uppnå det bör lokalernas utformning möjliggöra 

en varierad pedagogisk verksamhet som stödjer både barngruppens och det enskilda barnets 

utveckling och lärande. Skolverket betonar att personalen ska ha möjlighet att ha uppsikt över 

de barn som de ansvarar för, och kommunen bör ständigt utvärdera om miljön är funktionell 

och lämplig, vilket nämns som viktigt även i skollagen. Det är viktigt att miljön är utformad 

så att den underlättar och stödjer, samt ses som en betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. 

Enligt Skolverket (2005) bör också miljön och materialet skapa möjlighet till både lugna och 

livliga aktiviteter, ge utrymme för både små och stora grupper samt inspirera till lek och 

temaarbeten.  

 

Det som kan konstateras här är att Läroplanens öppna formuleringar möjliggör för de lokala 

aktörerna att utforma verksamheten utifrån deras enskilda förutsättningar. Detta gör det 

intressant att studera hur lokala förskolemiljöer är konstruerade. 
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3.2 Olika barnsyner 

Förskolor och andra institutioner för barn utformas på ett sådant sätt att de ska passa för 

barnen i ett visst samhälle, i en viss tid och kultur. Utifrån ett postmodernt perspektiv finns 

det ingen absolut beskrivning av vad ett barn är. Enligt detta perspektiv existerar barnet alltid 

genom relationer till andra människor och i ett visst sammanhang (Dahlberg, Moss & Pence, 

1999). Hur vi, genom olika val, skapar oss en bild av vad ett barn är och vad det behöver, får 

alltså stora konsekvenser för hur vi ser på barnen och hur vi utformar förskolorna. De aktuella 

åsikter och diskurser, d.v.s. samtal, som råder i samhället har en stor påverkan. Mayall 

(citerad i Dahlberg, Moss & Pence, 1999, s 67) säger att ”Barns liv levs i barndomar som 

konstrueras för dem genom vuxnas förståelse av barndom och av vad barn är och borde vara”. 

Vuxna kan ha många olika föreställningar om vad ett barn är. Dalberg, Moss & Pence (1999) 

presenterar i sin forskning ett antal uppfattningar, s.k. konstruktioner av barn. Jag har valt att 

kort presentera fyra av dessa:  

 

Den första av konstruktionerna kallar Dalberg, Moss & Pence (1999) för Barnet som 

kunskaps-, identitets- och kulturreproducent. Barnet föds till en värld utan att ha någonting 

med sig, och kan liknas vid ett tomt kärl som redan tidigt behöver fyllas med olika kunskaper 

och färdigheter samt ta till sig de dominerande kulturella värderingar som råder. På vilket sätt 

detta sker är, sedan tidigare, redan bestämt. Utmaningen ligger i att göra barnet redo för den 

obligatoriska skolans inlärning och dess fasta krav. Barndomen ses som det första viktiga 

steget mot vuxenlivets mognad och fulla potential (Dalberg, Moss & Pence, 1999).  

 

En annan konstruktion är Barnet som oskyldigt. Här återspeglas mycket av Rousseaus idéer 

om barndomen. Han trodde på att barnen har en medfödd vilja att söka Dygden, Sanningen 

och Skönheten, men att det är samhället som fördärvar denna medfödda godhet. Det är därför 

de vuxnas ansvar att skapa en trygg och säker miljö för barnet, som skyddar det ifrån den 

omgivande världen, vilken är full av våld, förtryck och exploatering (Dalberg, Moss & Pence, 

1999).   

 

Vidare finns en konstruktion av Barnet som natur. Barnet har en mängd egenskaper och 

inneboende förmågor som utvecklas av sig själva på ett naturligt sätt när barnet är litet. Denna 

konstruktion av barnet skulle något förenklat kunna liknas vid Piagets stadieteori, där en viss 

ålder kan kännetecknas av ett särskilt beteende. Det enskilda barnet utvecklas efter vissa 
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biologiska stadier oberoende av sammanhanget runt omkring det (Dalberg, Moss & Pence, 

1999).  

 

De tre konstruktioner som hittills presenterats menar Dalberg, Moss & Pence (1999) skapar 

ett ”fattigt” barn, som ses som svagt, outvecklat och isolerat. Konstruktionen av Barnet som 

medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur ger barnet en annan ställning. I motsats till de 

övriga nämnda konstruktionerna, uppfattas det lilla barnet här som ett unikt individuellt 

subjekt som är intelligent, starkt och rikt på möjligheter. Vuxenlivet värderas inte som ett 

bättre stadium än barndomen, utan barndomen ses som en lika viktigt fas i livet som alla 

andra faser. Barnet är fött med förmågan att lära sig, och är redan som litet en medkonstruktör 

av kunskap, kultur och den egna identiteten. Barnet uppfattas inte som ett tomt kärl som 

passivt väntar på att fyllas med förutbestämd kunskap från vuxna, utan lär sig ständigt förstå 

sin omvärld och konstruerar kunskap på sitt eget sätt, i samspel med andra barn och vuxna. 

Lärandet sker alltid i samspel med andra människor, och är därmed ingen individuell aktivitet. 

Förskolan är av den anledningen en viktig plats för barnet, eftersom det där finns stora 

möjligheter till samspel med andra. Barnet erkänns som en samhällsmedlem och som en aktiv 

deltagare i världen. Enligt denna konstruktion är barnet 

 
[…] inte någon oskyldig varelse, avskild från världen, som ska beskyddas i någon nostalgisk, av 

vuxna producerad, representation av det förflutna. Det är snarare så att det lilla barnet finns i 

världen som den är idag; han eller hon förkroppsligar denna värld, påverkas av den – men handlar 

också på grundval av den och skapar mening utifrån den (Dalberg, Moss & Pence, 1999, s 78).  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att dessa fyra barnkonstruktioner skiljer sig åt ganska 

mycket. Störst skillnad märks mellan de tre första och den sista konstruktionen. Ses barnet 

som kunskaps-, identitets- och kulturreproducent, som oskyldigt eller som natur, så har de 

vuxna en mycket betydelsefull roll som ansvariga för att barnet får den rätta kunskapen och 

utvecklingen. Om barnet däremot ses som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur, så 

hamnar barnet självt, och dess egen förmåga och initiativ, mer i fokus. Barnet ses som 

kompetent och de vuxnas roll blir mer likt en vägledares vid sidan av barnet. Enligt Dahlberg, 

Moss & Pence (1999) är vår konstruktion av barnet och barndomen produktiv, vilket innebär 

att de val vi gör också bestämmer hur vi skapar en förskola för barnen, samt hur det 

pedagogiska arbetet där bör se ut. Detta för oss vidare till ett avsnitt kring konstruktioner av 

förskolan som institution.  
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3.3 Förskolans fysiska utformning 

Genom pedagogers uppfattningar om barnet och om förskolan som organisation, skapas 

förskolans fysiska miljö. Nordin-Hultman (2004) menar att ett pedagogiskt utformat rum 

säger någonting om hur ett barn förväntas vara där, och även om hur det bör bli bemött och 

uppfattat i det rummet. Med andra ord synliggörs pedagogernas barnsyn i de fysiska rummen. 

 

På samma sätt som människor har olika uppfattningar om vad ett barn är, hävdar Dahlberg, 

Moss & Pence (1999) även att  

 
Förskoleinstitutioner är socialt konstruerade. De har inga naturgivna egenskaper, inga inneboende 

kvaliteter, inga nödvändiga syften. Vad de ska vara till för, frågan om deras roll och syfte är inte 

självklara frågor. De är vad vi som ’mänskliga samhällsaktörer’ gör dem till (s 95).  

 

Dessa forskare menar vidare att det finns tre dominerande konstruktioner av förskolor idag, 

både i Sverige och i andra länder, exempelvis USA och Storbritannien. Den första är 

förskolan som resultatproducent. Förskolan har som mål att främja barnens utveckling och 

förbereda dem inför skolstarten, då de ska vara ”redo att lära”. Förskolans resultat är 

bestämda på förhand. Barnen kan ses som tomma kärl, och det är viktigt för förskolan att ge 

dessa barn rätt utbildning och fostran. Den andra konstruktionen är förskolan som 

ställföreträdande hem. Utifrån en oro att förskolan ska bli allt för lik skolan, betonas att 

förskolan istället bör likna hemmet. Det är viktigt med en god, föräldraliknande, kontakt 

mellan barn och vuxna. Den tredje konstruktionen är förskolan som affärsföretag. Denna 

konstruktion är mest märkbar i Storbritannien och USA. Förskolan ses som ett produktivt 

företag som  

 
[…] konkurrerar på en marknad för att sälja sin(a) produkt(er) – t.ex. utvecklingsresultat, 

skolmognad, vård i ett ställföreträdande hem, hinder mot senare ungdomsbrottslighet – till kunder 

och konsumenter, alltid till vuxna, aldrig till barn (som ju saknar resurser som konsumenter), för 

det mesta till föräldrar, men också till företagare eller samhällsinrättningar (Dalberg, Moss & 

Pence, 1999, s 101).  

 

Här konkurrerar institutionerna med varandra om de föräldrar som söker förskola till sina barn 

samt om olika företag som erbjuder förskolestöd som förmån för de anställda. Den 

konstruktion som vi skapar oss av förskolan, påverkar i sin tur hur förskolans fysiska miljö 

utformas. Uppfattningar kring förskolan förändras ständigt i samhället och i tiden. Den syn vi 
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har på förskolan och dess funktion idag är inte den samma som för 100 år sedan menar 

Tallberg Broman (1995). I sin forskning visar Nordin-Hultman (2004) på två historiskt 

centrala diskurser kring förskolans miljö, vilka finns kvar än idag som två skilda inriktningar. 

Hon kallar dem för hemdiskursen och verkstadspedagogikens diskurs.  

 

 

3.3.1 Förskolan som ett hem 

Den svenska förskolan har genom tiderna ofta liknats vid ett hem (Nordin-Hultman, 2004). 

Mycket av detta härstammar från Friedrich Fröbels tankar om hemmet som förebild för den 

goda institutionen; ”Sträva efter att överflytta den husliga uppfostran på den offentliga: 

boningsrummets välsignelser på skolrummet” (Tallberg Broman, 1995, s 27). Fröbel har haft 

stor påverkan på förskolans framväxt och pedagogik i Europa. Han var under slutet av 1800-

talet en av kritikerna till barninstitutioner som inte ansågs vara mer än förvaring för barnen. 

Fröbel kom därför att inspirera till Barnträdgårdsrörelsen. Där sågs barnet som en unik planta, 

en individ som skulle få växa och som krävde god vård och utvecklingsmöjligheter. Hemmet 

var enligt Fröbel viktigt för barnen. Genom att förse dem med husliga sysslor och uppgifter så 

skulle barnverksamheten lättare förknippas med hemmet. Till fröbelpedagogiken hör ett stort 

lek- och undervisningsmaterial. Fröbel utvecklade s.k. lekgåvor, som bl.a. innefattar olika 

byggklotsar, läggstickor och material för pappersvikning (Tallberg Broman, 1995). Än idag 

finns fröbeltraditionen kvar inom olika områden i den svenska förskolan. Omtolkningar har 

gjorts av Fröbels idéer, men hemmet som förebild har trots det funnits kvar som en stark 

diskurs hävdar Nordin-Hultman (2004). 

 

Genom att idag se på förskolan utifrån perspektivet att den ska likna ett hem, visar Nordin-

Hultmans (2004) studie att det är lättare att förstå möblemanget och de val av material som 

görs. Ofta liknar förskolans möblering den som barnen är vana vid hemifrån, anser hon, med 

bord, stolar, hyllor och en soffa. Även materialet och leksakerna består av sådant som barnen 

är bekanta med, exempelvis kritor, lego, pussel, dockor och småbilar. De idéer som finns i 

hemmet kring ordning och renlighet påverkar vilket material som finns tillgängligt respektive 

otillgängligt på förskolan. Nästan allt material som finns i förskolan kan klassas som 

”rumsrent”, det vill säga att det inte kladdar eller smutsar ner på ett oönskat sätt. 
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3.3.2 Förskolan som en verkstad 

I början av 1900-talet kom diskussioner igång kring miljö och material i förskollärarnas 

facktidsskrift. Vissa förskollärare hade då tagit intryck från den engelska och amerikanska 

förskolepedagogiken, som genomfördes på ett, för den svenska förskolan, nytt sätt. Det var en 

inriktning mot ett verkstadspedagogiskt tänkande som tog fart, och som under 1900-talet 

spreds, och idag ses som en del av den svenska förskoletraditionen. En av skillnaderna mellan 

uppfattningarna av förskolan som ett hem och som en verkstad, är att den 

verkstadspedagogiska inriktningen erbjuder barnen, även de minsta, mer material. Det bör 

finnas gott om saker att experimentera med, såsom vatten, sand, lera och färg. Det ska även 

finnas gott om genomtänkta redskap till detta, samt material som har med naturvetenskap och 

teknik att göra (Nordin-Hultman, 2004). 

 

I förordet till boken Förskolans pedagogiska rum - med plats för alla sinnen, som är en 

samling artiklar från tidningen Förskolan, hävdar Kennedy (2004) att våra svenska förskolor 

idag sakta håller på att förändras från att ha liknat ett hem, mot att mer och mer likna en 

verkstad där barnen kan leka, undersöka och lära. Kennedy menar att barnen lätt kan bli 

uttråkade och rastlösa i en miljö som allt för mycket liknar hemmet, där det mesta som händer 

utgår från de vuxna. Hon talar istället gott om den verkstadsliknande förskolan där barnen 

själva är aktiva och kan utforska och pröva nya saker. De vuxna har makten över miljön i 

förskolan och påverkar på det sättet vilket barn det är möjligt att bli i förskolans lokaler. Det 

ger ett stort ansvar till förskolans pedagoger att noga planera miljöns utformning.  

 

 

3.3.3 Hur påverkar rummen oss? 

Samtliga miljöer vi möter och vistas i ger oss upplevelser av ett eller annat slag. Det intryck vi 

får av miljön påverkar oss. Om miljön upplevs harmonisk påverkas vi positivt och känner ro, 

stimulans och god koncentrationsförmåga. Upplever vi däremot att vi inte trivs i en viss miljö, 

så försöker vi att hålla sinnesintrycken på avstånd, vilket gör att vi känner oss störda och 

okoncentrerade. Olsson (2004) refererar i en artikel till Laikes avhandling, som handlar om 

miljöns påverkan på barns känslomässiga beteende. Laike menar att barns välbefinnande 

påverkas av den fysiska miljön runt omkring dem. Det finns särskilt tre faktorer av miljön 

som, enligt Laike, påverkar barnen. Det är komplexitet, helhet och rumslighet. Ett rum med 

hög komplexitet känns rörigt, med mycket färger, mönster och material överallt, som allt 
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pockar på vår uppmärksamhet. Motsatsen är ett rum med få färger och lite material. Ett rum 

med hög helhetskänsla ger ett intryck av att möbler och inredning är väl sammansatta, vilket 

upplevs harmoniskt. Rumslighet innebär hur vi upplever rummets volym. En lokal där 

rumsligheten är hög innehåller t.ex. många fönster så att rummet upplevs ljust och rymligt. 

Laike anser att en bra miljö för barn är rum där både komplexiteten och helhetsfaktorn är hög, 

d.v.s. där det finns rikt med material, färger och annat som ger intryck och stimulans, men där 

det samtidigt ges ett gott helhetsintryck och en ordning (Olsson, 2004). 

 

 

3.3.4 Uppfattningar om förskolans lokalutformning idag 

Tullgren (2004) lyfter fram i sitt avhandlingsarbete att det i förskolan finns vissa 

”obligatorier” för vilka utrymmen som ska finnas för lek och andra aktiviteter. På samma sätt 

konstaterar Nordin- Hultman (2004) i sin avhandling att svenska förskoleavdelningar ofta är 

uppdelade i tre rum på ett liknande sätt. Nordin-Hultman menar att det första rummet är lek-

matrummet, vilket ofta är det största med direkt ingång från hallen. Detta rum innehåller 

matbord där man äter, men det används även som en plats där barnen lägger pussel, ritar, 

klistrar, syr, leker med deg mm. Nästa rum är lek/bygg-vilrummet. Det är bl.a. avsett för bygg- 

och konstruktionslekar, men också för vila och samling. Det sista rummet är dockvrån. Ibland 

ligger denna även som en avgränsad liten del i ett större rum. Vissa förskolor har ytterligare 

utrymmen, som ateljé/målarrum, verkstad/snickarrum och våtrum. Dessa delas ofta med andra 

avdelningar och ligger skilda från de övriga rummen. Nordin-Hultman (2004) menar att detta 

är en typisk utformning av lokalerna på många svenska förskolor idag.  

 

 

3.4 Material på förskolan 

På samma sätt som i hemmet, utformas förskolans lokaler med material för barnens aktiviteter 

och intressen enligt Nelson & Nilssons (2002) avhandling. Speciellt Nilsson menar att det är 

de verksamma pedagogerna som, genom de leksaksval de gör, påverkar vilken bild av världen 

som barnen erbjuds genom leksakerna. Detta påverkas bl.a. genom de föreställningar som 

pedagogerna har om syftet med sin egen verksamhet. Nordin-Hultman (2004) anser att 

materialet i förskolan talar och bär på föreställningar om vad ett barn bör sysselsätta sig med, 

samt vad barnet bör klara av i olika åldrar. Materialet kan på så sätt sägas förmedla vad som 
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betraktas som tidigt respektive sent i barnets utveckling. Hon menar vidare att materialet som 

finns på förskolan kan ses som en förutsättning för hur barnet uppfattar och förstår sig själv 

som förskolebarn. 

 

 

3.4.1 Olika typer av material 

Almqvist (1991) lyfter fram en kategorisering av lekmaterial, som gjorts av amerikanska 

National Association for the Education of Young Children (NAEYC). Kategoriseringen är en 

uppdelning med sju kategorier av klassiskt lekmaterial (materiel). Mycket av detta lekmaterial 

finns i den svenska förskolan, vilket gör kategoriseringen intressant (Almqvist, 1991).  

 

1. Sensoriskt materiel: naturmaterial, musikinstrument, vattenleksaker 

2. Rörelsemateriel: klätterredskap, bollar, cyklar 

3. Manipulativt materiel: pussel, pärlor, miniatyrföremål 

4. Bygg- och konstruktionsmateriel: verktyg, klossar, Lego 

5. Föreställande leksaker: djur, dockor med tillbehör, fordon 

6. Konstnärsmaterial: färger, lera, papper 

7. Saker att se på och lyssna till: böcker, skivor och band (Almqvist, 1991, s 117) 

 

Alla nämnda typer av material har en pedagogisk funktion, d.v.s. barnet övar och utvecklar 

någonting när det använder materialet. Det kan vara grov- och finmotorik, färg- och 

formuppfattning, språk, dramatisering eller logiskt tänkande. Enligt Almqvist (1991) menar 

NAEYC att barn bör ha tillgång till ett varierat material så att det sammantaget stimulerar 

barnets motoriska, sociala och kognitiva utveckling.  

 

När Almqvist (1993) på slutat av 80-talet genomförde en stor enkätundersökning kring vad 

svenska förskolor innehar för material, kunde hon uppfatta ett gemensamt mönster. Hon fann 

stora likheter i vilket material som erbjöds, och även i vilken mängd det erbjöds. Hennes 

slutsats av undersökningen var att materialutbudet är ett resultat av en lång förskoletradition 

som har sina rötter i fröbelpedagogiken, samt att många pedagoger i svenska förskolor vill ha 

leksaker och lekmaterial som är funktionella, lärande, robusta, enkla, könsneutrala och inte 

för glamorösa. 
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3.4.2 Hur väljs materialet ut? 

Leksaker är något mycket centralt i barns liv. Oftast är det dock inte barnen själva som väljer 

vilka leksaker de vill ha, utan det är istället de vuxna som väljer till barnen. Almqvist (1991) 

talar om ”habituéring”, vilket betyder att barn vänjer sig vid det material som föräldrarna 

förser dem med. Vilka leksaker barnen föredrar är därför ofta en produkt av vuxnas påverkan 

menar hon. Myrdal (1936), som haft stor betydelse för förskolans framväxt, menar att det är 

viktigt att vuxna tänker igenom sina leksaksval och anpassar leksakerna efter barnens 

särskilda åldrar och särskilda behov. 

 
När de experimenterar, måste leksakerna ligga just vid den svårighetsgräns, där de både vållar en 

liten ansträngning som lockar vidare och utvecklar, och samtidigt ger ett resultat, som 

tillfredsställer barnet och därmed befäster vad de lärt sig. Detta är vår, de vuxnas, hemliga avsikt, 

vår pedagogiska omtanke vid leksaksval och leksakskonstruktion (s 9).  

 

Myrdal menar att leksakerna måste vara noga anpassade för barnets kunskaps- och 

utvecklingsnivå. Även Almqvist (1991) hävdar detta, och säger att om en leksak bedöms ligga 

långt under barnets utvecklingsnivå riskerar den att bli ointressant för barnet. Trots att det är 

en skillnad på nästan 60 år, lever mycket av Myrdals ideologi kring förskolan kvar.  

 

Genom de leksaker pedagogerna väljer att ha framme på förskolan styrs barnen mot att leka 

vissa lekar. Finns det exempelvis ett stort utbud av dockor, dockvagnar och köksmaterial så 

blir barnen sannolikt inspirerade till att leka olika typer av familjelekar. Det är också vanligt 

att vissa typer av material endast finns tillgängliga vid särskilda tidpunkter, på de vuxnas 

villkor. Det kan t.ex. gälla att få arbeta i snickarrummet eller att leka med vatten och färg. 

Pedagogerna kan styra barnens lek genom att styra leksakerna (Almqvist, 1993; Nordin-

Hultman, 2004; Tullgren, 2004). Det finns enligt Tullgren (2004) en speciell styrning mot 

familjeteman och mot lek som handlar om olika yrken, som affär och restaurang. Förskolan 

har under lång tid varit ett kvinnodominerat yrke. Tullgren knyter an till Nielsen (2001), som 

menar att kvinnodominansen har lett till att det sker en sortering bland lekarna i förskolan. Av 

det sättet kvinnor väljer att utforma miljön, att erbjuda material och att ordna aktiviteter har 

det skapats en särskild kvinnokultur. Nielsen hävdar att det hos kvinnor, mer än hos män, 

finns en vilja att skapa den ”fina” leken som ofta handlar om hushållet och familjen.  

 
Vilket lekmaterial som pedagogerna väljer ut till förskolan kan antas bero på pedagogernas 

åsikter om vad som är lämpligt, samt på den svenska förskolans långvariga tradition 
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(Almqvist, 1993). Valen kan också bero på pedagogernas kunskaper kring vad som kan 

användas i ett pedagogiskt syfte och inte. Även verksamhetens lokaler, ekonomi och egna 

traditioner har stor påverkan. Några av anledningarna till att vissa leksaker inte finns på 

förskolan kan alltså vara att de är för dyra, inte anses passa för barnens ålder eller tar för 

mycket utrymme.  

 

I Almqvists (1993) tidigare nämnda enkätundersökning om förskolors materialinnehav, visade 

det sig att några av hennes respondenter var skeptiska till ”moderna” leksaker/ ”hemleksaker” 

i förskolan. Sådana fanns inte på deras förskolor om inte barnen själva tog med dem hemifrån. 

Dessa pedagoger ansåg att det är viktigt att bevara förskolekulturen och inte blanda ihop 

förskole- och hemkulturen. Detta resonemang ser Almqvist som en anledning till att vissa 

material inte köps in till förskolan. Hon förmodar att pedagoger ofta avstår från att köpa in 

sådant material till förskolan som de vet att barnen har hemma. Istället erbjuds ett annat 

material som kan stimulera barnens lärande och utveckling.  

 

I början av 70-talet kom begreppet ”pedagogiska leksaker” till Sverige, vilket välkomnades av 

förskollärare och småbarnsföräldrar (Almqvist, 1991). Dessa leksaker ansågs vara lärorika 

och ha högre kvalitet och värde än de leksaker som enbart var roande. De pedagogiska 

leksakerna skulle inte verka alltför lustbetonade, och de vuxna fick se till så att barnen inte 

lekte med materialet på fel sätt. Problemet var att många barn uppfattade materialet som 

ointressant och tråkigt. Almqvist menar, tvärtemot vad många ansåg på 70-talet, att forskning 

kring lekmaterial inte har kunnat finna något som tyder på att en viss typ av material är mer 

pedagogiskt än något annat. Om ett lekmaterial får en pedagogisk, d.v.s. lärande och 

utvecklande effekt, är helt och hållet upp till hur barnet handskas med materialet. Av den 

anledningen kan i princip vilket ”vanligt” material som helst användas i ett pedagogiskt syfte. 

 

 

3.5 Litteratursammanfattning 

Lpfö98 som gäller för förskolans verksamhet idag ger inga konkreta anvisningar för hur 

förskolans fysiska miljö ska utformas. Pedagogerna får tolka läroplanens mål och riktlinjer 

och utifrån detta skapa sig en egen uppfattning om hur innemiljön bör utformas på bästa sätt. 

Detta påverkas mycket av vilken barnsyn pedagogerna har samt av hur de ser på förskolans 

funktion i samhället. Här presenterades ett antal konstruktioner av barnet och av förskolan 
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som institution. Nordin-Hultman (2004) nämner att det finns två typiska föreställningar 

(diskurser) om förskolan, att den ska likna ett hem eller en verkstad. Dessa föreställningar 

förekommer som två inriktningar i förskolepedagogiken idag. Laike (Olsson, 2004) menar att 

de rum vi vistas i på olika sätt påverkar våra sinnen och hur vi känner oss, t.ex. om vi känner 

ro att koncentrera oss. Ett bra rum för barn kännetecknas av en blandning av hög komplexitet 

och hög helhetsfaktor. Nordin-Hultman (2004) och Tullgren (2004) hävdar att det finns flera 

likheter mellan förskolors utformning idag. På förskolan finns många typer av material som 

kan delas upp i olika kategorier. Det materialutbud som finns på förskolan speglar 

pedagogernas förskole- och barnsyn. Almqvist (1993) menar att materialutbudet är ett resultat 

av en lång förskoletradition, samt av pedagogernas åsikter om vilket material som är lämpligt. 

Det berörs att material ofta är utvalt av vuxna, vilket innebär att de vuxna till viss del styr 

barnens lek. Slutligen nämner Almqvist några pedagogers syn på moderna leksaker samt vad 

forskare anser om begreppet ”pedagogiska leksaker”.  

 

Vad som kan konstateras utifrån litteraturen är att det finns mycket lite forskning kring 

förskolans innemiljö. Den litteratur och tidigare forskning som tagits med i min studie handlar 

till stor del om hur vi ser på barnet och på förskolan som institution. Visserligen är dessa delar 

förutsättningar för hur vi tänker kring miljön, men forskningen idag borde även beröra det 

pedagogiska rummets betydelse och utformning från ett användarperspektiv. De tidigare 

studier som gjorts om förskolan har sällan belyst pedagogernas uppfattningar och tankar kring 

det pedagogiska rummet. Denna studie är därför intressant och spännande eftersom den berör 

ett ämne som det finns lite forskning kring.  
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4. Metod 

I denna del presenteras vilken metod jag använt mig, samt hur insamlingen och bearbetningen  

av datamaterialet gått till. 

 
 

4.1 Insamling av data 

Två vanliga forskningsmetoder är kvantitativ och kvalitativ metod, vilka är verktyg för att 

samla in och analysera material (Holme & Solvang, 1997; Kvale, 1997). Dessa skiljer sig åt, 

och lämpar sig beroende på vilken typ av undersökning som görs. En kvantitativ 

undersökningsmetod gör det möjligt att generalisera resultat och formulera det som siffror och 

mängder. Metoden ger inte mycket utrymme för den enskilda individens åsikter. Denna metod 

kan exempelvis passa då en undersökning görs kring vad en viss procent av Sveriges 

befolkning anser om något, då forskaren söker en övergripande åsikt. Det kan sägas att 

forskaren undersöker sitt område på bredden. Den kvalitativa metodens primära syfte är 

däremot att få en djupare förståelse för problemområdet. Forskaren undersöker området på 

djupet. Metoden innebär att forskaren sätter sig in i, och försöker förstå hur människor tänker, 

samt hitta variationer och likheter i uppfattningarna (Holme & Solvang, 1997; Kvale, 1997; 

Trost, 1993). 

 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer i min studie. Den kvalitativa 

forskningsintervjun utgörs av ett samtal mellan två parter kring ett tema som båda finner 

intressant. Samtalet leds av intervjuaren och skiljer sig främst från ett vanligt samtal genom 

att det har ett specifikt syfte och struktur (Kvale, 1997). Homle & Solvang (1997) hävdar att 

det trots det är bra om kvalitativa intervjuer genomförs på ett sätt som ligger så nära 

vardagliga, vanliga samtal som möjligt. Den kvalitativa intervjun innebär att forskaren söker 

en förståelse av den intervjuades uppfattning kring ett visst ämne. Jag ansåg att denna metod 

lämpade min studie bäst då jag inte hade som mål att generalisera mitt resultat, utan i stället 

var intresserad av de olika pedagogernas egna uppfattningar och tankar. Jag valde att 

genomföra respondentintervjuer, vilket enligt Holme & Solvang (1997) innebär att forskaren 

intervjuar personer som själva är delaktiga i den företeelse han/hon studerar. Mina 

intervjupersoner kallas därför för respondenter i resultatanalysen och diskussionen. 
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Under intervjuerna använde jag mig av en bandspelare för att jag skulle kunna koncentrera 

mig på vad förskollärarna verkligen sa, och inte vara upptagen med att försöka hinna 

anteckna. Bandinspelning är enligt Kvale (1997) den vanligaste metoden för registrering av 

intervjuer. Den ger möjlighet att lyssna på intervjuerna i efterhand samt att få med detaljer av 

innehållet som är svåra att hinna nedteckna förhand.  

 

 

4.1.1 Urval 

Med vetskap om att vissa pedagogiska inriktningar, exempelvis Reggio Emilia och 

Montessori, arbetar efter en speciell pedagogik kring förskolans miljö, ville jag istället 

koncentrera mig på att undersöka förskolor som inte arbetar utifrån någon av dessa mer kända 

pedagogiska inriktningar. Jag bestämde mig för att genomföra fem intervjuer på fem olika 

kommunala förskolor.  

 

Denna undersökning är utförd i en medelstor kommun i mellersta Sverige. Förskolorna ligger 

i samma kommun, men i två olika bostadsområden. Enligt Holme & Solvang (1997) bör inte 

urvalet ske slumpmässigt utan systematiskt så att forskaren får en variation. Ett kriterium var 

därför att välja två olika bostadsområden, ett där jag vet att det bor många invandrarbarn och 

ett där majoriteten är svenska barn. Dessa två områden valdes utifrån en nyfikenhet att ta reda 

på om materialinnehavet och utformningen av innemiljön skiljer sig åt. Jag bestämde mig för 

att intervjua endast förskollärare. Därefter tittade jag på den aktuella kommunens hemsida på 

Internet efter vilka förskolor som finns i dessa två bostadsområden. Några förskolor har egna 

hemsidor med lite information om sin verksamhet, vilket till viss del påverkade urvalet i vilka 

jag skulle kontakta. Övriga förskolor valdes ut slumpmässigt. Samtliga intervjuade är kvinnor, 

beroende på att det var dessa jag först fick kontakt med på förskolorna. Jag valde att kontakta 

sex förskollärare, varav fem deltog i denna studie.  

 

 

4.1.2 Pilotintervju och intervjufrågor  

För att undvika att få sådana svar som är irrelevanta för undersökningen, kan en pilotstudie 

med fördel genomföras skriver Holme & Solvang (1997). Då jag inte hade någon tidigare 

större erfarenhet av att genomföra intervjuer, ansåg jag att en pilotintervju var en bra början 
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för min undersökning. Utifrån syftet med min undersökning formulerade jag intervjufrågor. 

Mina intervjufrågor var till en början ganska strukturerade och fasta, vilket gjorde att 

pilotintervjun, som genomfördes med en studiekompis, kändes lite stel och det var svårt att 

finna lämpliga följdfrågor vid intervjutillfället. Kvale (1997) skriver att den kvalitativa 

intervjuformen kan bestå av halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär att intervjun är ett 

mellanting mellan ett öppet samtal och en intervju med ett strukturerat frågeformulär. 

Intervjuaren formulerar en intervjuguide med de teman och ämnen som ska undersökas samt 

skriver förslag på frågor. Det är den intervjuades svar och tankar som är det viktiga, och det 

finns därför utrymme för att förändra frågornas form och ordningsföljd under intervjun, för att 

kunna följa upp dessa. Det är viktigt att låta den intervjuade tala och styra samtalet så mycket 

som möjligt, och därför inte slaviskt hålla fast vid sina frågor för att få dem besvarade (Holme 

& Solvang, 1997; Kvale, 1997). Efter den första pilotintervjun ansåg jag att frågornas struktur 

behövde förändras något. Jag ”brainstormade” ytterligare kring ämnet och skrev ner alla 

frågor jag kunde komma på; både huvudfrågor och underfrågor. Detta formade intervjuguiden 

(se bilaga 1). Jag valde att genomföra ytterligare en pilotintervju, denna gång med en verksam 

förskollärare. Vid genomförandet av intervjun använde jag mig av intervjuguiden, vilken 

fungerade bra. Därför valde jag att använda mig av den på samma sätt i huvudintervjuerna.  

 

Under den första pilotintervjun var att det var svårt att bilda sig en uppfattning om hur lång tid 

samtalet tog, detta fick jag istället chans till under den andra intervjun då jag spelade in 

samtalet. Trost (1993) skriver att det är en fördel om intervjuaren kan ange en ungefärlig tid 

för intervjun till personen som ska intervjuas.  

 

Kvale (1997) hävdar att det är nyttigt att transkribera en eller flera pilotintervjuer för att bl.a. 

bli uppmärksam på vikten av att ställa tydliga, hörbara frågor, samt att få en uppfattning om 

hur mycket tid en transkribering kräver. Jag valde att transkribera den inspelade 

pilotintervjun, vilket var mycket nyttigt eftersom det gav mig chans att reflektera över hur 

frågorna ställts. Det visade sig att denna intervju tog ca 45 minuter, vilket gjorde att jag 

bestämde mig för att ange en intervjutid på max en timme till förskollärarna. 
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4.1.3 Genomförande 

De aktuella förskolorna kontaktades per telefon och jag presenterade vilket område min 

uppsats skulle handla om och frågade om någon förskollärare på deras förskola skulle kunna 

tänka sig att ställa upp på en intervju. Bemötandet var mycket positivt, och det tog inte lång 

tid att finna fem intervjupersoner. Vid telefonsamtalen berättade jag att intervjun beräknades 

ta max en timme samt att bandspelare skulle användas. Jag var noga med att informera om att 

både förskolan och pedagogen skulle vara helt anonyma i uppsatsen samt att det inspelade 

intervjumaterialet endast skulle användas av mig själv under arbetet, och sedan raderas. Alla 

intervjuer genomfördes under samma vecka, jag försökte dock hinna med så mycket som 

möjligt i början av veckan. Förskollärarna fick då själva föreslå vilken tid som passade dem 

bäst.  

 

När jag kom till förskolorna hade alla förskollärare förberett ett lugnt rum där vi kunde sitta 

ostörda. Till att börja med presenterade jag syftet för min undersökning och därefter inledde 

vi intervjun. Jag höll mig till mina frågeområden samt vissa speciella frågor, utöver det 

försökte jag spinna vidare på den intervjuades svar så gott det gick. Utöver bandinspelningen 

antecknade jag under intervjun. Det hjälpte mig att ställa följdfrågor, vara koncentrerad och 

fungerade även som en säkerhet. Skulle det inträffa något tekniskt fel med bandspelaren, 

vilket det gjorde precis i slutet av en intervju då batteriet tog slut, så fanns ändå 

anteckningarna kvar. I slutet av intervjun sammanfattades kort vad jag antecknat och den 

intervjuade gavs chans att ställa frågor eller tillägga något denne kommit på under 

sammanfattningen. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. Det visade sig vara en stor 

spridning på antalet år som förskollärarna arbetat i förskolan. Alltifrån att ha arbetat i ett år till 

att ha arbetat i 28 år. Detta bedömdes som positivt, då det på det sättet blev en större variation 

bland intervjupersonerna.  

 

 

4.2 Bearbetning av data 

Här beskriver jag hur bearbetningen av det insamlade materialet gått till. Första steget var att 

transkribera alla intervjuer. Kvale (1997) menar att en transkribering av en intervju till en text, 

ger intervjun en tydlig struktur och gör den överblickbar, vilket är en början av den 

analysprocess som sedan följer. Efter genomförda intervjuer försökte jag ganska omgående 

transkribera materialet, för att ha det så färskt som möjligt i minnet. Ibland var det svårt att 
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höra vad som sades på kassetten, både av mig själv och av förskollärarna. Att det var svårt att 

höra vissa partier berodde på att röstnivåerna varierade. Vid tillfällen då intervjupersonen 

funderade talade hon i allmänhet ofta lägre. Givetvis berodde även ljudkvaliteten på hur nära 

bandspelaren vi satt. Det transkriberade datamaterialet består av 38 st A4 sidor. 

 

 

4.2.1 Metod för intervjuanalys 

Enligt Kvale (1997) finns det flera olika sätt att analysera sina intervjuer på, exempelvis 

genom koncentrering, kategorisering och tolkning. Jag valde att göra en innehållsanalys för 

att få fram vad som sägs i datamaterialet. 

 

Transkriberingen av samtliga intervjuer bildade ett stort material. Jag läste igenom 

intervjuerna ett antal gånger för att få ett helhetsperspektiv. Sedan försökte jag bryta ner 

materialet till mindre delar för att få fram vad förskollärarna verkligen hade sagt. För att 

materialet skulle bli mer lättöverskådligt skrev jag ner stödord i marginalen. På så sätt 

synliggjordes de olika områden som berörts. Utifrån stödorden formulerades sedan en 

sammanfattning av varje intervju. Mycket av mitt insamlade material handlar om vad det är 

som påverkar förskollärarna vid utformningen av deras förskola, och jag valde därför att 

koncentrera mig på frågeställningen: Vad upplever förskollärare att det är som styr deras val 

kring utformningen av lokaler och material? Jag gick ännu en gång igenom materialet och tog 

nu ut alla partier som berörde frågeställningen. På så sätt skapades en väldigt blandad text, 

men med samma fråga som utgångspunkt. Därefter gjorde jag en tankekarta kring 

frågeställningen, vilket hjälpte mig att få en överblick av materialet och se vilka områden som 

kunde kopplas samman. Utifrån tankekartan formulerades ett antal teman. Det blev många 

olika småteman, vilka delades upp och slutligen placerades in under tre övergripande 

temaområden. Kvale (1997) skriver att teman antingen kan bestämmas i förväg eller under det 

att analysen görs. I det här fallet växte temana fram under analysens gång av datamaterialet. 

 

 

4.3 Etik 

Etiken är viktig när det gäller forskning. Jag var intresserad av att få höra så mycket som 

möjligt av hur förskollärarna tänkte kring förskolans miljö i min undersökning. Eftersom 
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svaren innehåller personliga tankar, kändes det viktigt att behandla det insamlade materialet 

på rätt sätt. Deltagare som ställer upp på en forskningsintervju ska få veta vad undersökningen 

har för syfte samt hur deras svar kommer att behandlas. Detta är en av de anvisningar som 

Humanistiska- samhällsvetenskapliga forskningsrådet enligt Johansson & Svedner (2004) 

formulerat för examensarbeten. Vidare ska deltagarna ha möjlighet att ställa frågor om 

undersökningen och informeras om att den är helt frivillig. Deltagarna ska också kunna vara 

säkra på att deras anonymitet skyddas, att varken förskola/skola, lärare eller elever är möjliga 

att identifiera i rapporten. Trost (1993) talar om att det är viktigt att som intervjuare tänka på 

att man har tystnadsplikt. Detta innebär att inte tala om vem som intervjuats i sin 

undersökning, och inte heller vem som eventuellt nekat till intervju.  

 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet eller noggrannhet vid mätning. Är reliabiliteten hög vid en 

undersökning innebär det att en mätning vid ett visst tillfälle ska ge samma resultat om 

mätningen görs om vid ett senare tillfälle. Resultatet är beroende av mätinstrumentets 

noggrannhet. Trost (1993) menar att frågan om reliabilitet främst hör till kvantitativa studier, 

där det finns en hög grad av standardisering och tydliga mätvärden. Kvalitativa intervjuer 

förutsätter låg standardisering, och innebär istället forskarens egna tolkningar, funderingar 

och åsikter. Jag har försökt att göra en objektiv tolkning av datamaterialet, men är medveten 

om att de val jag gör alltid påverkas av min tidigare kunskap, föreställningar och egna 

värderingar om vad som är viktigt. Detta måste räknas in i studiens reliabilitet. Forskaren 

påverkar alltid sitt resultat genom sina egna tolkningar (Holme & Solvang, 1997). Eftersom 

människor uppfattar saker på olika sätt är det omöjligt att garantera samma resultat vid en 

senare undersökning. Det är trots allt viktigt att fundera på hur materialet samlats in, om det är 

insamlat på samma sätt eller om det finns stora variationer (Johansson & Svedner, 2004). Vid 

genomförandet av intervjuerna försökte jag göra på samma sätt och ställa frågorna i ungefär 

samma ordning till alla. Jag ville dock ta fasta på att förskollärarna själva skulle få styra 

samtalet, och försökte därför anpassa ordningen på frågorna till deras svar. Detta gav en viss 

variation, men som helhet anser jag att intervjuerna genomfördes relativt lika. Validitet 

betyder giltighet och innebär att instrumentet eller frågan som forskaren använder sig av 

mäter det den är avsedd att mäta (Trost, 1993). Mitt syfte var att få en uppfattning om hur 
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olika förskollärare tänker kring förskolans innemiljö och hur de väljer att utforma denna, 

vilket jag anser mig fått svar på.  

 

 

4.5 Metoddiskussion 

Som forskare är det viktigt att försöka hålla sig så objektiv som möjligt. Det är viktigt att 

forskaren är medveten om sin egen påverkan i undersökningen. Holme & Solvang (1997) 

säger att den neutrala och värderingsfria forskningen inte existerar. Forskningen påverkas 

alltid av forskarens val, vad han/hon väljer att inkludera eller exkludera, som grundar sig på 

dennes personliga värderingar. 

 

Kvalitativa intervjuer anser jag var en lämplig metod för att få fram ett rikt material kring 

studiens syfte och frågeställningar. Det var bra att genomföra halvstrukturerade intervjuer 

med en intervjuguide därför att det kändes avslappnat och inte så stelt, och för att den 

intervjuade fick chans att leda samtalet dit hon ville inom det givna området. När jag kom till 

förskolorna hade samtliga förskollärare förberett så att vi kunde sitta ostörda i ett lugnt rum 

under hela intervjun, vilket var mycket positivt. Det underlättade en bra ljudkvalitet på min 

bandinspelning och ingenting behövde avbryta intervjusamtalet. Att spela in intervjuerna på 

band var en förutsättning för att jag skulle kunna koncentrera mig ordentligt på vad de 

intervjuade sa, och för att intervjuerna skulle flyta på bra. Som förberedelse för intervjuerna 

genomfördes två pilotintervjuer. Det kändes bra att få testa mina frågor och öva min 

intervjuteknik, och det hjälpte mig att få fram den slutliga intervjuguiden. Det var inga 

problem att hitta personer till pilotintervjuerna, de två tillfrågade ställde villigt upp. 

Transkriberingen av det insamlade datamaterialet hjälpte mig att bli insatt i vad de intervjuade 

sagt. I min bearbetning av materialet användes datorn mycket. Tack vare att alla intervjuer 

fanns där, var det lätt att plocka samman olika avsnitt som ansågs hänga ihop. Genom att 

arbeta fram tre övergripande temaområden med flera underteman fick materialet en struktur 

och jag tolkar det som att jag genom min bearbetning av materialet, fick fram det mest 

väsentliga i intervjuerna. Den slutliga diskussionen innehåller mina egna reflektioner kring 

resultatets innehåll. Utifrån studien finns en mängd olika delar att fördjupa sig inom, jag valde 

att beröra några av dem.  
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I efterhand har jag reflekterat över om resultatet i min studie skulle ha blivit annorlunda om 

fler intervjuer genomförts. Hade en mer omfattande studie gjorts hade jag velat genomföra 

ytterligare intervjuer, men i detta fall anser jag dock att det var tillräckligt med fem eftersom 

bearbetningen av varje intervju varit tidskrävande.  
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5. Resultatanalys 

Jag har i resultatet valt att presentera tre större temaområden som jag uppfattar är de mest 

centrala för respondenternas val av material och utformning av lokaler i förskolan. Dessa 

temaområden kallar jag för Förskolans materialinköp, Att skapa en förskolemiljö utifrån 

barnen samt Uppfattningar kring den goda förskolemiljön. Varje temaområde består av ett 

antal underteman.  

 

 

5.1 Förskolans materialinköp 

Respondenterna antyder att en del av deras val påverkas utifrån praktiska och funktionella 

aspekter då det gäller nya inköp till förskolan. Här nämns hållbarhet, ekonomi och tid som tre 

betydelsefulla underteman.  

 

 

5.1.1 Hållbarhet 

Flera av respondenterna nämner att det är viktigt att ha material av bra kvalitet på förskolan. 

Det materialet som alltid finns framme på avdelningen används av många barn och måste 

därför vara hållbart och tåligt eftersom förskolorna inte har råd att ständigt köpa in nytt. En av 

respondenterna berättar att de är mycket noga med vad de väljer när de gör nya inköp:  

 
Det jag inte tycker platsar på förskolan, det är ju allt sådant här material som är av dålig kvalitet, 

det går ju alls inte. Så varje gång vi handlar måste vi väldigt noga gå igenom och titta på 

materialet, hur pass hållbart är det? Många hårdplastade leksaker är ju väldigt dåliga, de håller inte 

alls här, utan det måste vara lite mjukare blandning i, så att det håller (Respondent 5). 

 

Respondenten berättar om dåliga erfarenheter av leksaker gjorda av hård plast. Hon upplever 

att dessa går sönder alldeles för snabbt, och därför är meningslösa att ha på förskolan. Istället 

bör där finnas mjukare plastleksaker, eller någon annan typ av material. Vid nya inköp är 

respondenten och hennes kollegor mycket noga med att granska hållbarheten av det de väljer.  

Några anser att det material som är tillverkat av trä är det allra bästa, eftersom trä är ett grovt, 

hållbart material. I och med att trämaterialet är dyrare än plastmaterialet så har dock inte 

förskolorna råd att köpa in lika mycket trämaterial. Det gör att förskolornas personal får lov 
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att prioritera mellan att ha några få hållbara träleksaker och att ha många ömtåliga 

plastleksaker som ofta måste bytas ut. I intervjuerna uttrycker flera att de skulle vilja ha ett 

större utbud av trämaterial på förskolan. 

 
Vi tänker väl mer kvalitativt, vi tänker trä… än bara plast för det går sönder direkt (Respondent 1). 

 
Jag tycker att det ska vara rejäla leksaker som håller och inte sådant här plastskräp. Det är ju 

många barn som använder det, så det slits ju väldigt, väldigt mycket. Så det ska ju vara bra. Det 

lönar sig ju att köpa lite dyrare saker (Respondent 2). 

 

De båda respondenterna menar att det lönar sig att köpa sådant som är lite dyrare, eftersom 

det då är bättre kvalitet och i längden mer användbart. Sådant material som är mer ömtåligt 

håller pedagogerna ofta uppsikt över och förvarar i exempelvis ett förråd. När barnen vill leka 

med dessa saker så får de fråga pedagogerna om lov. Några betonar att det bör finnas hållbara, 

mångfunktionella möbler på förskolan, som inte bara står, utan som utnyttjas och används på 

olika sätt. Om dessa ska vara av bra kvalitet, så är de också dyrare, vilket då kräver en 

prioritering av ekonomin.  

 

Det kan konstateras att flera respondenter kopplar samman bra kvalitet med en viss sorts 

material, nämligen trä. De ger också uttryck för sina negativa värderingar av saker och ting i 

plast som lätt går sönder. Respondenterna föredrar många gånger rejäla och robusta saker som 

håller för en hård, frekvent användning. 

 

 

5.1.2 Ekonomi 

Förskolans ekonomi styr mycket av materialinköpen enligt respondenterna. Varje förskola får 

en summa pengar som de har möjlighet att förbruka inom en viss tid. Använder de inte denna 

summa så ”fryser pengarna inne”, det går alltså inte att spara dem. Samtliga respondenter är 

överens om att det är viktigt att vara ekonomisk och att prioritera sina inköp noga. En av dem 

anser att detta kan vara svårt om personalen inte har hunnit prata ihop sig ordentligt om vad 

de behöver, utan främst handlar för att hinna utnyttja de pengar de har tillgång till. 
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[…] för ibland känns det som att man bara köper och köper och man har skåpen fulla med saker, 

det kan bli för mycket också. Annars borde vi väl prata mer om vad man ska göra med pengarna 

(Respondent 2).  

 

Respondenten upplever att det är negativt om inköpen sker ”bara för köpandets skull”. De 

pengar som förskolan får tillgång till bör istället användas omsorgsfullt, efter det att 

förskolans personal har suttit ner och diskuterat vad de vill göra med pengarna. För vissa 

upplevs ibland ekonomin som ett hinder i verksamheten, medan andra anser att deras förskola 

har tillräckligt med pengar att röra sig med. En önskan är att det alltid skulle finnas mycket 

material på förskolan så att barnen verkligen kunde ge sig hän och inte behövde tänka på att 

vara sparsamma.  

 
[…] så man kan liksom känna att man inte behöver tänka på kostnader hela tiden, utan att man 

bara kunde köpa. Det är ju det som stoppar hela tiden, det är ju ekonomin. Köper vi det så kan vi 

inte köpa det… man får ju hela tiden prioritera vad man vill ha då (Respondent 4). 

 

Den kommun där de fem förskolorna är belägna bestämmer vilka affärer som förskolorna får 

handla ifrån. Det finns avtal tecknade med vissa affärer, som ger förskolorna förmånligare 

priser. Dessa bestämmelser påverkar givetvis respondenternas inköp. Flera av respondenterna 

önskar att de hade möjlighet att handla från fler affärer än vad de får i nuläget, eftersom det 

kan vara svårt att finna det de vill ha i just de utvalda butikerna. En av respondenterna berättar 

att pedagogerna på hennes förskola har lyckats få igenom vissa krav på att även få handla i 

andra affärer. 

 
[…] så tillslut har vi fått avtal med dem (Respondent 3). 

 

Avtalen med vissa affärer ses här inte som några problem, utan respondenten menar att de för 

det mesta lyckas få tag på det de vill ha ändå.  

 

 

5.1.3 Tiden 

Brist på tid upplevs ibland som ett hinder för att kunna införskaffa de saker respondenterna 

vill ha. Det kan även vara svårigheter med planeringen i arbetslaget. Någon uttrycker att det är 

svårt att få tid till att hinna gå och handla tillsammans i arbetslaget, eftersom detta helst ska 
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ske inom arbetstiden. En respondent önskar att det fanns mer tid för personalen att göra i 

ordning material, som t.ex. språk- och sångpåsar. 

 
Så det är om man hade mer tid också, tid till saker… att göra sådant (Respondent 2). 

 

Respondenten ger uttryck för en viss frustration över tidsbristen. Önskan att utveckla 

verksamheten på olika sätt begränsas av tiden, och arbetslaget skulle därför behöva mer 

gemensam planeringstid eller göra om strukturen för planeringstiden.  

 

 

5.2 Att skapa en förskolemiljö utifrån barnen 

De tankar som respondenterna har kring barnet påverkar på vilket sätt de väljer ut material 

och utformar lokalerna, t.ex. i vilken mån de låter barnen vara med och bestämma. Under 

temaområdet Att skapa en förskolemiljö utifrån barnen berörs respondenternas tankar kring 

barnens intressen, deras behov och lärande, vikten av att det finns något som passar för alla 

barn samt den betydelse som barngruppens storlek har för miljöutformningen.  

 

 

5.2.1 Barnens intressen 

Vad barnen anser om lokalernas utformning och om materialet i förskolan, menar 

respondenterna är viktigt att ta hänsyn till och lyssna på. Någon hänvisar till Lpfö98 som 

betonar att barnen ska få vara med och påverka sin miljö. Det är den viktigaste biten av allt, 

menar respondenten, att höra sig för hur barnen vill ha det. En annan påpekar att eftersom det 

är barnen som ska leka med materialet som finns, så bör det väljas efter deras intressen. Några 

av respondenterna berättar att de observerar barnen när de leker, och menar att de på det sättet 

ser vad barnen tycker om, medan andra regelbundet också diskuterar med barnen för att få 

höra vad de skulle vilja ha för material på förskolan. Utöver det så pratar de ibland även om 

barnens intressen med föräldrarna.  

 
Det är ganska nyttigt att göra så att man checkar av, man kollar lite hur barnen använder materialet 

(Respondent 1).  
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Man försöker ju ta in det barnen tycker är intressant, för vi har ju haft barn som tycker det är kul 

med Spindelmannen och Batman, och så tar de med leksaker hemifrån… och då köper vi in så att 

vi har Batman figurer här, så att det finns (Respondent 3).  

 

Enligt den senare respondenten uppfattar förskolepersonalen vad som intresserar barnen 

genom att bl.a. uppmärksamma de leksaker som barnen tar med sig till förskolan hemifrån. 

Arbetslaget får sedan göra en avvägning om de anser att det är material som de vill köpa in till 

barngruppen. Det har hänt att vissa respondenter märkt att delar av förskolans lokaler behövt 

förändras, för att de inte passat den aktuella barngruppens lekintressen. Det krävs ofta att 

personalen testar sig fram, för att hitta den lokalutformning som passar bäst.  

 
Det är ju det här att det ska vara gjort, det ska vara gjort för dem, för barnen, och att de verkligen 

ska känna och uppleva att det här är anpassat för dem (Respondent 2).  

 

På en förskola har varje åldersgrupp med barn ett eget rum. Dessa rum får utnyttjas av 

samtliga barn på avdelningen, men det är just den speciella åldersgruppen som tillsammans 

med en pedagog får inreda rummet. Barnen får då vara med att bestämma hur rummet ska 

utformas, utifrån vad de tycker är intressant och kul. Respondenten som arbetar på förskolan 

anser att det är positivt att barnen får känna sig delaktiga och stolta över att ha varit med och 

utformat ett särskilt rum.  

 

I de ovan nämnda exemplen uttrycker respondenterna en gemensam syn på barnet som en 

viktig medbestämmare. Pedagogerna försöker ta barnens perspektiv och förstå vad de tycker 

är roligt, för att på bästa sätt få en förskola där barnen trivs och känner att de blir lyssnade till. 

Pedagogerna har dock vissa ramar för vilket material de anser är lämpligt för barngruppen (de 

vill exempelvis inte köpa in leksaksvapen eller skrämmande figurer), och det är utifrån dessa 

ramar som de bemöter barnens önskemål, vilket även berörs under nästa rubrik. Genom att 

sträva efter att utforma en miljö som passar för barnens lekintressen, visar pedagogerna att de 

prioriterar leken och att den är nyttig för barnen. 

 

 

5.2.2 Barnens behov och lärande 

Förskolan har som uppgift att möta barnens behov och att arbeta med deras lärande och 

utveckling på ett pedagogiskt sätt, menar respondenterna. De anser att materialet bör passa för 
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barngruppens behov och för det som respondenterna anser att barnen behöver lära sig. 

Eftersom barngruppen ofta förändras från år till år, är det viktigt att ständigt utvärdera sitt 

material och se till så att det passar för den aktuella barngruppen. 

 
Man märker lite vad man har för barngrupp kanske just den terminen, och man kanske är i behov 

av, man kanske har en termin med väldigt, en barngrupp som är väldigt intresserad av att måla, 

klippa och klistra, och då kanske man har… tänker mer på sådant material (Respondent 4). 

 
[…] att det man har, har en… fyller den funktion som den här typen av barngrupp behöver jobba 

med (Respondent 1).  

 

Båda respondenterna anser att det är viktigt att ta hänsyn till den aktuella barngruppens behov 

och till det pedagogerna bedömer att gruppen behöver arbeta med. Det viktigaste är inte 

mängden material, utan istället att materialet fyller en funktion. Barnen ska t.ex. ha tillgång 

till att träna sin fin- och grovmotorik i förskolan, vilket är något som styr de olika 

respondenternas val av material. I de förskolor där det går många invandrarbarn är 

språkträningen oerhört viktig, vilket påverkar respondenterna att försöka välja ett material 

som speciellt passar för de barnen. Om respondenterna exempelvis vet att barnen har svårt 

med att hålla reda på olika fordon, så kanske de köper in några sådana för att barnen ska få 

lära sig vad de heter och hur de ser ut, med hjälp från de vuxna. En respondent nämner att de 

inte bara använder sig av det köpta materialet, utan också låter barnen skapa egna konstverk 

och leksaker av naturföremål, för att lära barnen att det inte alltid är det köpta materialet som 

är det bästa och den enda. På så sätt får barnen bekanta sig med olika naturmaterial och skapa 

fritt med hjälp av sin fantasi.  

 

Vid vissa tillfällen är det svårt att hitta bra material som både stämmer överens med de 

pedagogiska tankar personalen har, och med barnens önskemål, menar följande respondent:  

 
[…] man ser ju också vilka leksaker som är i ett pedagogiskt syfte och vad man kan lära sig och 

vad det tillför också, så att det är ju vad man oftast utgår ifrån… och barnens önskemål. Man får 

jämka lite där emellan och kompromissa (Respondent 1). 

 

Denna respondent vill gärna ha ett material på förskolan som tillför något i ett pedagogiskt 

syfte, men hon vill samtidigt utgå ifrån barnens viljor, vilket innebär att hon måste 

kompromissa mellan sina egna och barnens önskemål.  
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Det som respondenterna främst lyfter fram under denna punkt har med nyttoaspekten att göra. 

Förskolans utformning ska tillföra något för barngruppens behov, lärande och utveckling och 

på så sätt sträva mot att uppnå målen med verksamheten. 

 

 

5.2.3 Något för alla 

Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt att alla barn trivs på förskolan och att 

det därför bör finnas ett utbud av material som passar för alla barn. Några uttrycker att de 

strävar efter att ha ett brett, varierat sortiment av material, så att barnen får mer att välja 

mellan. Majoriteten av respondenterna anser att det ska finnas material på förskolan som 

passar barnens olika åldrar. Det ska både finnas enkla leksaker som stimulerar de små barnens 

lek och saker som utmanar och stimulerar de äldre barnens lek. De nämner också att det ska 

finnas saker som passar både flickor och pojkar. Ingen vill dock dela upp dessa i ”flick- och 

pojkleksaker”, utan vill istället erbjuda materialet till alla barn, för att inte bidra till att på det 

sättet skapa vissa könsmönster. 

 
Fast sen behöver det ju inte vara just flickor som ska leka med dockor och pojkar med bilar, det 

finns inget som säger det (Respondent 4).  

 

Gemensamt för de respondenter som presenterats ovan är att de inte bara ser till barngruppen i 

stort, utan också till det enskilda barnet. De vill erbjuda barnet möjligheter att hitta just sitt 

intresse, genom att ha ett brett sortiment av material. Här kan ideologin om ”en förskola och 

skola för alla” skymtas. Respondenterna visar på en negativ attityd mot könsuppdelningar. De 

vill inte dela upp flickor och pojkar i två fack utifrån klassiska föreställningar om lekintressen, 

utan istället bidra till en könsneutral syn på lekmaterialet.  

 

 

5.2.4 Barngruppens storlek 

En prioritering för respondenterna är att skapa en miljö där alla barn känner att de får 

utrymme. På vissa förskolor upplevs lokalerna vara för små för den barngrupp som finns. 

Oavsett om respondenterna har en stor barngrupp eller inte, så anser de att det är bra att 

försöka dela upp barnen i de lokaler som finns. Alla barn kan inte vara på samma ställe 
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samtidigt, utan leken och ordningen blir bättre om barnen är några få tillsammans. Många av 

respondenterna försöker därför sprida ut materialet i lokalerna, så att alla utrymmen ska bli 

bättre utnyttjade. Några menar att det inte bör finnas utrymmen på förskolan där barnen inte 

får vara, utan att det istället är bra om de olika rummen kan utnyttjas mer. 

 
Vi gör mycket såhär att vi delar upp barnen i smågrupper medvetet, för vi ser att leken fungerar 

mycket, mycket bättre. Det blir kaos om alla är i samma rum, det blir ingen bra lek för någon 

(Respondent 5). 

 
Vi försöker utnyttja all vrår, som i vårt tvättrum, då tyckte vi att… det var ett stort tvättrum som 

aldrig användes mer än att tvätta händerna i, och då lade vi in mattan där och körde in plankor och 

byggleksaker (Respondent 3).  

 

I citatet ovan ges ett exempel på hur pedagogerna skapat mer plats för barnens lek genom att 

använda sig av tvättrummet, som tidigare varit ett ofta oanvänt utrymme. Ju fler rum 

pedagogerna har till förfogande på förskolan, desto mer har de möjlighet att sprida ut 

materialet för att få en uppdelad barngrupp. Respondenterna uttrycker härmed uppfattningen 

om att barn inte mår bra av att vara i för stora barngrupper. I förskolan bör finnas mycket 

utrymme, så att barnen har möjlighet att dela upp sig och leka några stycken i taget.  

 

 

5.3 Uppfattningar kring den goda förskolemiljön 

Uppfattningar kring vad en god förskolemiljö innebär kan skifta från person till person, från 

avdelning till avdelning. Jag anser mig kunna skilja ut några aspekter av respondenternas 

uppfattningar kring den ”goda” förskolemiljön. Jag menar att deras uppfattningar bl.a. är 

uttryck för deras värderingar kring material, tankar kring förskolans tradition, om förskolan 

som komplement till hemmet, betydelsen av en föränderlig miljö och av lokalernas atmosfär.  

 

 

5.3.1 Värderingar 

På frågan om respondenterna anser att det finns något material som inte passar på förskolan, 

nämner många av dem leksaksvapen, skrämmande masker och figurer. Barnen har nog med 

sådant hemma, det kan skrämma andra barn och det stämmer sällan överens med de 
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värderingar som förskolan står för. En av respondenterna nämner också smink samt sådana 

trendleksaker som har en viss tuff attityd, som opassande. Barnen ska få vara barn så länge 

som möjligt, anser hon. 

 
Vi försöker att tänka mer på, ja att det budskapet hos de här seriefigurerna är mer kamratligt, typ 

Bamse eller… så att det är en förebild (Respondent 1). 

 

Det är viktigt att materialet på förskolan symboliserar det som är gott och positivt, så att det 

inte uppmuntrar till ett dåligt beteende. Seriefigurer och liknande, bör därför, enligt 

respondenten ovan, utgöras av goda förebilder. Respondenternas resonemang tyder på att de 

kontrollerar vad som får tillträde till förskolans värld. I förskolans värld råder uppfattningen 

att det ska finnas ett gott, positivt och uppbyggligt material för barnen. De material som anses 

vara opassande på förskolan menar respondenterna att barnen istället får leka med hemma där 

föräldrarna har ansvaret. Så länge barnen är hemma är det föräldrarna som sätter ramar och 

gränser, och när barnen kommer till förskolan läggs ansvaret över på pedagogerna.  

 

 

5.3.2 Tradition 

Vissa lekmaterial finns på förskolan av ren tradition menar respondenterna. Det kan vara 

sådant material som upplevs ”alltid” ha funnits där och som många förskolor har.  

 
[…] men det är väl nog att det har varit här på förskolan, det är sådant som alla har (Respondent 

2). 

 

Respondenten upplever att det finns ett visst material som alla förskolor innehar. Ofta är det 

sådant lekmaterial som är mycket populärt bland barnen, vilket bidragit till att det finns kvar. 

Eftersom ingen förskola har råd att göra sig av med allt gammalt material, så finns det mycket 

som hänger med år efter år. Detta behöver för den delen inte innebära att det är ointressant 

och tråkigt, utan kan istället ge förskolan en större variation mellan gammalt och nytt. Några 

respondenter berättar att de fått ta emot leksaker från barnens föräldrar, och en säger att de fått 

ta över material från förskolor som lagts ned i området runt omkring. Även traditionella 

högtider, som exempelvis påsk och jul, kan styra respondenternas materialinköp.  
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5.3.3 Förskolan som komplement till hemmet 

Förskolan är inget extra hem, utan istället är den tänkt att vara ett komplement till hemmet, 

nämner en av respondenterna. Några anser att det bör finnas ett varierat material på förskolan 

som många barn har chans att leka med. Barn som inte har det så gott ställt hemma, bör få 

chansen att prova olika lekmaterial på förskolan. Materialet på förskolan kan då väcka nya 

intressen.  

 
[…] och likadant att det finns bilar så att flickor, som inte har… som kanske är ensambarn flickor 

hemma, som kanske inte alls leker med bilar, de kanske inte alls är intresserade hemma… men att 

det ska finnas här så att de ska kunna få prova att leka med sakerna. Förskolan ska ju vara ett 

komplement för hemmet (Respondent 3).  

 

Genom att tala med både barnen och föräldrarna får respondenterna reda på vad barnen har 

hemma och kan utifrån det bestämma vad de anser är lämpligt att köpa in, både i pedagogiskt 

syfte och efter barnens intressen. Precis som materialet på förskolan består av en del saker 

som barnen inte har hemma, ser också lokalerna ofta annorlunda ut än vad de gör i barnens 

hem. Det finns andra tankar och syften med förskolans lokaler, än vad det gör i en hemmiljö. 

Inte endast materialet, utan också lokalernas utformning, bör vara som ett komplement till 

hemmet, tycker respondenten nedan. 

 
Hos oss har vi tagit bort nästan alla gardiner bara för att kunna hänga upp andra saker i fönstren. 

Så att man hänger upp deras konstverk i fönstren istället. Ja, att det ska vara barnanpassat. Att man 

kanske… en miljö som man inte har hemma, som ett komplement (Respondent 3). 

 

Respondenten anser att förskolan bör vara barnanpassad. Förskolan behöver inte likna ett hem 

med exempelvis gardiner, utan där kan istället barnens egna alster få ta plats. På de förskolor 

där de, i samband med materialet, arbetar mycket med det svenska språket, får barnen stöd 

och träning i sin språkutveckling. Förskolan fungerar då som ett komplement till hemmets 

språkträning. 
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5.3.4 Lokalernas atmosfär 

Flera respondenter uttrycker att de vill att förskolans lokaler ska kännas inbjudande, vara 

ljusa, trivsamma och inspirerande. Det ska vara ombonat, med mycket färg och en varm 

atmosfär så att barn och vuxna känner sig välkomna till förskolan.  

 
Och att det ser… att man blir glad när man kommer in i rummen. Man ska få det intrycket 

(Respondent 1).  

 
Att man försöker göra det mysigt för barnen, man kanske tänder lite ljus och har lite blommor på 

borden (Respondent 4).  

 

Respondenterna vill att förskolans miljö ska upplevas inbjudande och trivsam, så att barnen 

känner sig trygga och väl mottagna där. Senast citerad respondent ger uttryck för en 

hemliknande miljö. Lokalerna ska vara trevligt inredda med t.ex. blommor på borden och det 

ska vara en lugn och mysig atmosfär på avdelningen, liksom i ett hem. Någon menar att 

atmosfären i förskolan kan kännas positiv och trivsam, även då det är rörigt i lokalerna. Det är 

alltså inte endast lokalernas fysiska utformning som påverkar atmosfärkänslan i förskolan, 

utan också pedagogers och barns inställningar. 

 

 

5.3.5 En föränderlig miljö 

Respondenterna kan sällan påverka hur förskolornas lokaler är byggda, utan endast hur de 

väljer att utforma dem. Detta upplevs negativt då det gäller vissa utrymmen som är svåra att 

förändra och anpassa för den aktuella barngruppen. När det gäller de delar som pedagogerna 

kan påverka anser många att det är positivt att ha en flexibel miljö som lätt går att förändra. 

Möbler och material ska kunna utnyttjas och användas till olika saker.  

 
Det behöver ju inte se likadant ut i tio år, man kan faktiskt ändra om. Som sagt, det blir ju lite 

roligare (Respondent 4).  

 

På en av förskolorna har föräldrar hjälpt till att förändra genom att måla om och sy gardiner. 

På en annan förskola arbetar de med fotodokumentation, och anser att det är viktigt att fotona 

byts ut regelbundet, så att de upplevs aktuella. Likadant är det med barnens teckningar. En 

respondent berättar att miljön på förskolan brukar utformas på olika sätt beroende på vem det 
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är som arbetar på avdelningen för tillfället, en annan nämner att det har betydelse hur väl 

arbetslaget känner varandra. Det är först när pedagogerna i ett arbetslag har lärt känna 

varandra bra som de vågar uttrycka sina åsikter om hur de vill ha det. Delar av det som 

respondenterna uttrycker tyder på att det finns en flexibilitet på variationen, men inte på det 

grundläggande innehållet i verksamheten. Det är t.ex. bestämt att personalen arbetar med 

fotodokumentation i verksamheten och sedan skapar de en variation genom att regelbundet 

byta ut bilderna. En viss struktur verkar vara oföränderlig i förskoleverksamheten. Det kan 

t.ex. gälla att barnens teckningar ofta ska sättas upp på väggarna eller att den klassiska 

dockvrån bevaras från år till år.  
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare uppfattar och tänker kring 

förskolans fysiska innemiljö. Jag ville ta reda på vad verksamma förskollärare har för 

föreställningar om en god förskolemiljö och på vilket sätt de väljer att utforma innemiljön, 

samt vad det är som styr dessa val. Utifrån studiens resultat uppfattar jag att samtliga 

förskollärare lyfter fram i intervjuerna att förskolans fysiska innemiljö är viktig, och att de är 

måna om att skapa en barnvänlig, trivsam och stimulerande miljö.  

 

 

6.1 Sammanfattning av studiens huvudresultat 

I min analys av resultatet arbetades tre teman fram som jag uppfattar är områden som har stor 

betydelse för hur förskollärarna tänker kring innemiljön i förskolan. Det första är den 

funktionella och praktiska aspekten kring förskolans materialinköp. Förskolan är en plats för 

många barn och måste inneha möbler och material av bra kvalitet. Saker slits fort och 

förskolan har inte råd att ständigt köpa in nytt. I mitt material blev synligt att flera 

respondenter föredrar trämaterial framför plast. Många av respondenterna vet hur de skulle 

vilja utforma verksamheten, men hindras av tid och ekonomi. Mer tid till arbetslaget för 

diskussioner och materialinköp samt en mindre styrd ekonomi önskas av fler respondenter. 

 

Det andra temat är Att skapa en förskolemiljö utifrån barnen. Förskolans innemiljö skapas 

utifrån tankar om vad ett barn är och vad det behöver, vilket gör förskollärarens barnsyn 

mycket central och betydelsefull. En förskollärares barnsyn hävdar jag formas av flera saker, 

bl.a. av de perspektiv som presenteras i Lärarutbildningen, arbetserfarenheter med barn, hur 

samhället talar om barn och av hur Lpfö98 beskriver barnets plats i förskoleverksamheten. Jag 

upplever att det är synen på barnet som en medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur 

(Dahlberg, Moss & Pence, 1999) som just nu präglar Lärarutbildningen. Denna barnsyn är 

därmed vad vi som nya lärare bl.a. utgår ifrån i vårt tänkande kring barn. När respondenterna 

låter barnen vara delaktiga i förskolans fysiska utformning ger även de uttryck för denna 

barnsyn, där barnet ses som kompetent och som en medkonstruktör i verksamheten. 

Respondenterna menar att det är bra att barnen får vara delaktiga, dock är det vikigt att det 

finns en balans mellan barnens önskemål och det som pedagogerna anser vara bra för barnens 

lärande och utveckling. Här synliggörs att barnen visserligen får vara med och bestämma om 
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förskolans utformning, men oftast bara till en viss gräns. Barnen har därmed makt att 

bestämma inom vissa ramar. Förskollärarna bemöter barnens önskemål utifrån vad de anser är 

bra och nyttigt för dem. Här kan konstateras att barnen inte bara ses som medkonstruktörer, 

utan även som oskyldiga (Dahlberg, Moss & Pence, 1999). I förskolan behöver de skyddas 

från vissa saker, därför tillåter inte pedagogerna vilket material som helst. Jag upplever att det 

är pedagogernas egna värderingar om vad som är lämpligt för barnen som ytterst styr urvalen.  

 

I min studie valde jag att undersöka om utformningen av miljön skiljer sig åt på förskolor där 

majoriteten är svenska barn jämfört med förskolor där majoriteten är utländska barn. På de 

förskolor där majoriteten är utländska barn placeras språket mer i fokus. Pedagogerna utgår 

från barnens behov av språkträning, och använder sig av mycket bilder och är noga med att 

benämna olika sakers namn. Jag upplevde inte att lokalernas utformning beskrevs annorlunda 

på dessa förskolor, utan endast att de arbetade på ett annat sätt, mer språkmedvetet, med delar 

av materialet. Här blir förskolan ett komplement till hemmets språkträning. Flera av 

respondenterna uttrycker att de vill motverka typiska könsmönster, och strävar därför efter att 

allt material ska passa för samtliga barn på förskolan. På detta sätt ges alla barn samma 

möjligheter med utgångspunkten att flickors och pojkars intressen kan vara de samma. 

Respondenterna vill inte bedriva en förskoleverksamhet som endast passar för vissa barn, utan 

alla ska få samma chans att bli tillfredsställda utifrån sin ålder, behov och intressen.  

 

Det sista temaområdet som har betydelse för förskollärarnas val av utformning i förskolan är 

deras olika uppfattningar om vad en ”god” förskolemiljö innebär. Några respondenter nämner 

att förskolan bör ses som ett komplement till hemmet. Där behöver alltså inte finnas samma 

saker som barnen har hemma, utan det kan se annorlunda ut och erbjudas annat material. 

Många av respondenterna i min undersökning uttrycker t.ex. en önskan om att skapa fler 

småvrår i sina lokaler, samt att där ha ännu mer material tillgängligt, vilket jag menar tyder på 

ett verkstadspedagogiskt tänkande (Nordin-Hultman, 2004), som skiljer sig från utformningen 

av ett hem. Förskolans verksamhet präglas av värdegrunden, och pedagogerna arbetar mycket 

för att lära barnen hur de beter sig mot varandra. De vill inte uppmuntra barnen till 

våldsamma lekar med leksaksvapen och skrämmande figurer, utan istället visa på det positiva 

och arbeta med figurer som är goda förebilder för barnen. Detta hänger återigen samman med 

synen på barnet som oskyldigt, i behov av skydd från ”dåliga” influenser runt omkring. 

Pedagogerna vill uppmuntra till positiva, kamratliga lekar som håller sig inom vissa områden. 

Utifrån datamaterialet kan konstateras att flera ”moderna” leksaker som barnen själv har 
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hemma, t.ex. Batmanfigurer, också köps in till förskolan. Respondenterna syn på material 

skiljer sig i det avseendet gentemot de pedagogers som Almqvist (1993) nämner i sin 

avhandling. Mängden ”modernt” materialet varierar dock mellan de olika förskolorna i min 

undersökning. 

 

 

6.2 Den pedagogiska innemiljön 

Genom både litteraturen och den empiriska studien, har detta arbete gett mig en större 

förståelse av vilken betydelse utformningen av en miljö kan ha. Nordin-Hultman (2004) 

menar att ett barn formas av det rum som det vistas i, vilket också är vad mitt material visar 

på. Almqvist (1993) konstaterar att förskoletraditionen har stor betydelse för hur förskolan 

utformas. Vissa material upplevs, som en respondent nämner, alltid ha funnits på förskolan. I 

detta fall framkom inte vad respondenten syftade på för material, men är det något som är 

hållbart, populärt och bra, finns det ju ingen anledning att ta bort det. Så länge någonting 

fungerar bra och pedagogerna har ett syfte med det, fortsätter vissa traditioner att finnas. Jag 

anser att det därför är viktigt att utvärdera sitt material med jämna mellanrum, och inte ha 

kvar saker av den enda anledningen att de alltid funnits på förskolan. Materialet bör fylla en 

funktion, vare sig det är för ett lärande eller roande syfte.  

 

Forskare menar, enligt Almqvist (1991) att det inte finns något speciellt material som är mer 

pedagogiskt än något annat, utan det är beroende på hur barnen använder materialet som 

avgör om det får en pedagogisk funktion eller inte. Utifrån denna aspekt kan tänkas att det 

inte spelar någon roll vilket material som finns på förskolan, eftersom det är barnens sätt att 

leka med det som avgör dess funktion. Kanske barnen borde ges ännu mer inflytande över 

materialinnehavet? Skulle det endast vara barnen som bestämde, finns dock risken att de 

skulle välja ett ensidigt material som inte ger förutsättningar för att leka och lära på flera olika 

sätt. På respondenternas förskolor väljs material ut tillsammans av både barn och pedagoger, 

vilket bidrar till att förskolorna får ett varierat, mångsidigt material. 

 

Hur materialurvalen går till i förskolan var något som jag hade dålig kunskap om innan 

studiens början. Respondenterna berättar att de får en summa pengar som de måste använda 

inom en viss tid, samt att de endast får handla från vissa affärer som kommunen bestämt. Det 

här var något nytt för mig. Innan denna studie hade jag en föreställning om att det var precis 
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tvärtom, att förskollärarna var fria att handla där de ville och att de fick en summa pengar som 

de kunde använda fritt när det fanns behov. När förskolan endast har tillgång till vissa affärer 

blir utbudet naturligtvis en aning begränsat och styrt, och på så sätt har också företagen en del 

i vilket material som väljs för förskolans verksamhet. En respondent uttrycker att styrningen 

till vissa affärer ibland kan upplevas begränsa förskollärarnas visioner om vad de vill göra. 

Det kan vara svårt att få tag på vissa material de vill ha. Detta verkar dock variera på olika 

förskolor eftersom en annan respondent uttrycker att det sällan är några problem och att de 

lyckats få avtal med flera affärer efter hand. Jag uppfattar att materialutbudet alltså påverkas 

av förskollärarnas drivkraft och vilja att få igenom nya avtal.  

 

 

6.2.1 En kvinnodominerad miljö 

Skulle resultatet i denna studie ha påverkats av att jag också intervjuat manliga förskollärare? 

I det här fallet var det slumpen som avgjorde att alla intervjuade är kvinnliga förskollärare. 

Det skulle vara mycket intressant att i fortsatta studier undersöka om manliga förskollärare 

tänker annorlunda om förskolans fysiska utformning än kvinnliga förskollärare. Skulle 

materialutbudet se annorlunda ut om fler manliga förskollärare vore delaktiga i urvalen? 

Påverkar förskollärarens kön dennes val och i sådana fall hur? Tullgren (2004) säger att 

förskolan länge varit ett kvinnodominerat yrke, vilket påverkat utformningen av förskolans 

innemiljö. Nielsen (2001) hävdar att kvinnor ofta strävar efter de ”fina” lekarna som handlar 

om hushållet och familjen. Samtidigt som flera respondenter gett uttryck för ett 

verkstadspedagogiskt tänkande i form av att de vill skapa en inspirerande miljö med många 

småvrår och mycket material tillgängligt, har några också gett uttryck för att de vill ha en 

hemliknande miljö. Detta har jag tolkat utifrån vad respondenterna sagt kring bl.a. förskolans 

atmosfär. Det finns en strävan efter att förskolans lokaler ska vara mysiga, trevliga och 

ombonade, på vissa förskolor med gardiner i fönstren samt blommor på borden. Jag uppfattar 

att det finns en blandning av de båda förskoleinriktningarna, dels vill förskollärarna ha en 

trygg hemliknande miljö och dels vill de ha en spännande, tillåtande och utforskande 

verkstadspedagogisk miljö. Tänkandet kring förskolan som ett hem menar jag, utifrån det 

Nielsen (2001) säger, är påverkat av många kvinnliga förskollärare. Hade fler manliga 

förskollärare arbetat i förskolan är det möjligt att den sett annorlunda ut, eftersom män och 

kvinnor tänker olika kring mycket. Det kan konstateras att de val respondenterna gör kring 

”lämpligt” material och utformning av miljön, påverkas av att de är kvinnor. 
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6.3 Vidare forskning 

Under studiens gång fick jag idén från en respondent att jämföra gamla och nya förskolors 

innemiljöer. I detta skede av arbetet upplevdes det för sent att gå in på det spåret, annars anser 

jag dock att ett sådant urval hade varit mycket intressant. En jämförande studie mellan gamla 

och nya förskolors innemiljöer skulle kunna visa hur stor eller liten betydelse traditionen har 

för förskolemiljöns utformning. Som tidigare nämnts, vore det även intressant att undersöka 

hur manliga pedagoger tänker kring förskolans innemiljö. Detta skulle kunna vara två 

områden för vidare forskning. 

 

 

6.4 Avslutning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vuxna har en väldig makt över barn. Vi vill att de ska 

växa upp till goda samhällsmedborgare, utifrån vad vi anser att det kännetecknas av. Det är 

vår barnsyn och våra värderingar som till stor del styr den miljö vi utformar för barn. Vad är 

bra för dem? Vad stimulerar deras utveckling och vad uppfattar vi att de tycker är roligt? 

Detta bottnar förstås i uppfattningar om vad förskolan, och hela samhället vill ha för barn.  

 

Denna studie har fått mig att tänka flera steg längre kring förskolans fysiska innemiljö och 

varför den ser ut som den gör. Jag har fått en större förståelse för vad det är som kan påverka 

förskollärare i deras materialurval och även vad det är som ligger bakom många av dessa 

uppfattningar. Studien har bidragit till ett vidgat tänkande kring pedagogers barnsyn och dess 

enorma betydelse för förskolans bemötande av barnet. Förskolor kan se väldigt lika ut och 

verka ha ett ”standardmaterial”, men i själva verket ändå skilja sig mycket åt beroende på hur 

pedagogerna tänker om verksamheten, hur de arbetar med materialet och hur de väljer att 

presentera verksamheten för barnen.  
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Intervjuguide      Bilaga 1 

 

- Hur länge har du arbetet som förskollärare? 

 

Material 

- Kan du beskriva vilket material ni har här på förskolan? 

- Hur har ni resonerat när ni köpte in materialet? 

 Vad är det som är avgörande vid köp av nytt? 

 Är föräldrarna med och tycker till? 

- Diskuterar ni det material ni har? 

- Finns det något material som du anser är nödvändigt att ha på förskolan?  

- Något som inte bör finnas där? 

 Platsar alla saker på förskolan? 

- Anser du att det finns något särskilt ”basmaterial” på förskolan? Berätta! 

- Berätta hur ni placerar ert material. 

 Hur tänker ni kring placeringen? Allt tillgängligt t.ex. 

- Anser du att ni har det material ni vill ha på er avdelning?  

 Vad saknas? 

- Känner du att du har en överblick på vilket material som finns ”på marknaden” (utbudet)?  

 Hur skaffar du dig i sådana fall det?/Vad beror det på att du inte har det? 

 

Lokaler och miljö 

- Kan du beskriva er materiella innemiljö? 

- Hur har ni tänkt när ni inrett lokalerna? 

 Tycker du att ni har de utrymmen ni behöver? 

 Något du önskar skulle vara annorlunda? 

- Berätta vad du tycker är viktigt med förskolans miljö. 

- Berätta vad du anser kännetecknar en bra respektive dålig innemiljö. 

- Om du fick obegränsat med resurser och utrymme, hur skulle du då vilja utforma en 

förskola?  

 

 


