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Dockrum - att vara eller inte vara?
En kvalitativ undersökning om den inre fysiska rumsmiljön i nybyggda
förskolor

Abstract
Rapport om den inre fysiska miljön i nybyggda förskolor. Syftet med examensarbetet är
att ta reda på om kommunen och byggherrarna tar till vara på pedagogernas erfarenheter
om förskolan och dess verksamhet. Metoderna som valdes var observationer och
intervjuer. Fyra förskolor byggda under 2000-talet observerades och pedagoger från
respektive förskola intervjuades. Ämnen som behandlades var: tanken bakom
utformningen av rummen samt på vilket sätt pedagogerna och barnen var delaktiga.
Svensk- och engelskspråklig litteratur och forskning var begränsad, forskning som gjorts
visar att miljön har stor betydelse för barnen och deras utveckling. Litteraturen visar
behovet av ytterligare forskning inom ämnet. Problemformuleringen lyder: Vad blir
konsekvenserna om pedagogernas erfarenheter inte tas tillvara på?
Resultatet visade att samtliga avdelningar fick ont om tid till att utforma rummen, innan
öppnandet skedde. Mycket standardmaterial och möbler köptes in till förskolorna. När
miljön planerades och ändrades låg barnens behov och intresse till grund. Flera faktorer
styrde utformandet av miljön, så som tid och pengar. Slutsatsen är att arkitekterna och
byggherrarna ska ta tillvara på de erfarenheter som pedagogerna har. En bättre struktur
och organisation av inköpen till avdelningarna borde ske.

Ämnesord: Fysisk miljö, förskola, lokaler, inre miljö, miljöns betydelse, utformning.
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Förord
Vi vill tacka de fyra förskolor och de fyra pedagoger som ställt upp i undersökningen, med
intervjuer och observationer. Vi vill även tacka vår handledare Hanna Sepp som hjälpt oss under
arbetets gång med tips och råd. De personer som konturläst uppsatsen vill vi även tacka, ni har
varit till stor hjälp.

Viktoria Elmström & Zofie Hodos Malmgren
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Hur ser den fysiska inomhusmiljön ut i nybyggda förskolor? Vad är tanken bakom den? Har
pedagogerna fått vara delaktiga i planeringen om hur förskolan ska vara uppbyggd? Reflekterar
pedagogerna på förskolan hur den fysiska inomhusmiljön är utformad och varför är den utformad
som den är? Med detta som grund ska uppsatsen undersöka hur pedagoger kan bygga upp en
positiv inre fysisk miljö, som gynnar barns lärande och uppmuntra till lek. Inriktningen på
nybyggda förskolor valdes för att se hur pedagogerna utformade den inre fysiska miljön, i lokaler
som är ämnade och byggda för förskoleverksamhet. Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998)
framhåller vikten av barnens delaktighet i verksamheten. Det finns en självklar koppling mellan
den fysiska miljön och barns lek och lärande, men det finns inte så mycket forskning om det
menar Björklid (2005). Rapporten ska därmed belysa vikten av den inre fysiska miljön för barnen
och de vuxna i förskolan. Behovet av vidare forskning kring ämnet är stort, eftersom forskningen
som finns är grundad på förskolor från 1970 till 1990-talet.

Våra erfarenheter från förskolan är att det finns ett allrum, två mindre rum där material som
dockor, bilar, klossar och kuddar är vanligt förekommande. Ser det likadant ut i de nybyggda
förskolorna? Rummen som undersökts i denna rapport var de rum där barnen har sin
lekverksamhet, därmed utesluts rum som toaletter och kapprum. Arbetet riktar sig till pedagoger i
förskolan och arkitekter, byggherrar samt kommuner som bygger och planerar en ny förskola.

Vår uppfattning om nybyggda förskolor är att pedagogerna inte får vara med och påverka när
förskolans ritning planeras, stämmer detta? Undersökningen grundar sig på pedagogers tankar
och erfarenheter av att starta en nybyggd förskola eller avdelning.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att ta reda på om kommunen och byggherrarna tar till vara på
pedagogernas erfarenheter om förskolan och dess verksamhet. En beskrivning och jämförelse av
de olika inre fysiska miljöer i nybyggda förskolor görs för avsikt att tydliggöra de fysiska miljöer
som skapar en positiv miljö för lek och lust till att lära. Undersökningens syfte är även att belysa
hur arbetet med den fysiska miljön sker.
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2. Litteraturgenomgång
I litteraturgenomgången presenteras olika forskares och myndigheters forskning gällande den
fysiska miljön på förskolor. Litteraturgenomgången börjar med att ta upp: 2.1 Vad står det i
styrdokumenten? Gällande den inre fysiska miljön. Därefter kommer 2.2 Den fysiska miljöns
betydelse belysas. Sedan presenteras 2.3 Vad krävs av den inre fysiska miljön? Som innefattar
riktlinjer och råd kring miljön. Slutligen behandlas 2.4 Rummets utformning.

2.1 Vad står det i styrdokumenten?
Miljön i förskolan ska vara innehållsrik och inbjudande för barnen (Utbildningsdepartementet,
1998). Barnen ska på förskolan kunna växla mellan olika aktiviteter och verksamheten ska ge
rum för barnens fantasi och skaparförmåga i deras lek och lärande. Förskoleverksamheten ska
vara demokratisk där barnen är delaktiga och barngruppen är en aktiv del i utvecklandet. Ett av
förskolans uppdrag är att miljön ska vara trygg och rolig för alla barn som medverkar. Förskolan
ska ta hänsyn till barns olika behov och kan därför inte vara lika utformad överallt. Förskolans
verksamhet ska utgå från barnens intressen och erfarenheter. För att uppnå ovanstående
förespråkar Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) en aktiv diskussion i arbetslaget. I
skollagen (1997) står det att ”lokalerna skall vara ändamålsenliga” (Skollagen, 1997:1 212 § 3).
Lokalerna ska alltså vara utformade för en fungerande pedagogisk verksamhet, där både barn och
vuxna kan trivas och utvecklas.

2.2 Den fysiska miljöns betydelse
Individens utveckling sker i ett aktivt samspel med miljön, både den fysiska och sociala
(Björklid, 1982). Olika miljöer tillgodoser olika lekmöjligheter, där de positiva lekmöjligheterna
ger barnen goda utvecklingsmöjligheter (Dahlén, Rönnmark & Thiberg, 1975). Den fysiska
miljön är betydelsefull för barnens utveckling, eftersom det barnen gör utförs i en
omgivningsmiljö. Den miljön kan innehålla möjligheter som gör att barnens lek och
samarbetsförmåga ökar (Dahlén, Rönnmark & Thiberg, 1975).

En tydlig rumsindelning inspirerar barnen till olika lekar i samma rum, utan att de störs av
varandra (Hurtig, 2001). Den fysiska miljön kan även utformas som ett hinder för det sociala
livet och barnens utveckling (Dahlén, Rönnmark & Thiberg, 1975). Vad som gör den fysiska
miljön till ett hinder eller en förutsättning, beror på de generella eller individuella
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förutsättningarna. Det finns en strävan efter att miljön ska berika barns olika beteenden,
grovmotorik, finmotorik, emotionella och social förmåga, samt språket genom lek. Den fysiska
miljön har ett direktinflytande på barnen, men vilket inflytande den har är beroende på hur rik
och varierad den fysiska miljön är (Dahlén, Rönnmark & Thiberg, 1975). I Nordin-Hultmans
(2004) avhandling framkom det att planläggningen av rum och material styr vad barnen kan
aktivera sig med i förskolan. Barnen har meningsfulla relationer till den fysiska världen och
miljön. Materialet är inte enbart objekt i barnens lekar utan även subjekt. Dessutom framkom det
att svenska förskolor egentligen har en stark reglering, förhållandevis enformigt material. Barnen
förväntas anpassa sig, och det finns få möjligheter att göra egna val. Genom barnens sätt att
skapa samband till den fysiska miljön frambringas betydelse och mening för dem (Skantze,
1998).

Hur den pedagogiska miljön är utformad är betydelsefull för barnens lärande (Pramling
Samuelsson & Sheridan, 2006). Vidare menar författarna att den fysiska miljön sänder signaler
om vad som sker eller ska ske i verksamheten. Den fysiska miljön ska därför vara konstruerad så
att barnens lärande inspireras, underlättas och utmanas. För att barnen i förskolan ska kunna
utveckla sitt lärande inom bland annat bild, drama, dans, bygg, lek och språk, måste en fysisk
miljö skapas som möjliggöra detta. Det genom att material och utrymmen finns för de olika
behoven i förskolan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).

Vuxna kan inte hindra att barn slår sig, menar Hurtig (2001). Om vuxna försöker hindrar barn
från att exempelvis klättra, inträffar olyckor lättare. Författaren menar med detta att barnen måste
få chanser och möjligheter att klättra, hoppa och trilla och genom detta känna på gränserna över
vad de klarar av. Den fysiska miljön som skapas förstärker olika värderingar och inställningar vi
har (Björklid & Fischbein, 1992). Den fysiska miljön är objektiv, men våra upplevelser av den är
tvärtom, det vill säga subjektiv. Därför är det individen själv som påverkar sin miljö, beroende på
hur hon/han uppfattar den. Miljöns påverkan sker både indirekt och direkt, individen påverkas
inte endast av den utan hon påverkar även den (Dahlén, Rönnmark & Thiberg, 1975). Miljön bör
återspegla de gemensamma målen och intressena, miljön ska kunna förändras efter barnens
behov och önskemål.

Löst material har stor vikt i förskolan, genom det kan barnen själva ändra om miljön efter deras
behov och lekar (Eriksson Bergström, 2005; Björklid, 2005). Förskolan bör därmed minska på
antalet statiskt byggda material som klätterställningar och lekkojor, menar författarna. Faktorer
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som spelar roll i barnens interaktion med den fysiska miljön, är lokalernas design och
pedagogernas förhållningssätt. När barn får leka med leksaker, ges en resurs till dem för att skapa
mening och sammanhang i det dem gör (Nelson & Svensson, 2005). Leksaker kan betyda olika
saker för barn i olika sammanhang, något som en pedagog eller vuxen aldrig helt kan förutse. För
att sätta barnens fantasi i rörelse ska pedagogerna låta dem göra sina egna leksaker, och inte ge
dem färdiga leksaker (Lengborn, 1998). Ska barnen ha färdiga leksaker ska de vara i enklaste
form. Genom planering utifrån olika punkter, exempelvis användningsområde, ytdimension och
framkomlighet, kan den fysiska miljön utformas så att pedagogerna och barnen klarar av den
dagliga verksamheten (Dahlén, Rönnmark & Thiberg, 1975). Den fysiska miljön har blivit
konstruerad efter olika krav och önskemål som människan har, vid olika tidpunkter. Men
människornas krav och önskemål förändras, genom det förändras även kraven på den fysiska
miljön. Den fysiska miljön måste vara anpassningsbar, variabel och ha utrymmen som ger
möjlighet till aktivitet.

2.3 Vad krävs av den inre fysiska miljön?
Förskolan ska erbjuda både vuxna och barn en god och trygg arbetsmiljö (Socialstyrelsen,
1989:7). Det krävs en miljö som är rymlig, tydlig, tillgänglig och lätt att hitta i för alla barn.
Miljön ska vara öppen för olika initiativ där barnen får en möjlighet att aktivt upptäcka
omvärlden (Skantze, 1998). Den fysiska miljön ska även kunna ändras efter behov, beroende på
aktiviteter och storleken på barngruppen, det vill säga byggnaden och inredningen ska vara så
flexibel som möjligt (Socialstyrelsen, 1989:7). Det är mycket viktigt att miljön är föränderlig,
eftersom barn har olika behov och intressen, anser Andersson i en intervju med Claesdotter
(2004). Den pedagogiska verksamheten ska ha stöd av miljön och lokalerna (Socialstyrelsen,
1989:7). De lekar och aktiviteter som utförs ställer olika krav på den fysiska miljön och
utformningen i förskolan, menar socialstyrelsen (1989:7).

Den fysiska miljön och arbetsmiljön kan anpassas på två sätt. Antingen att den är anpassad för de
vuxna, eller för barnen (Socialstyrelsen, 1989:7). Exempelvis ska köksinredningen, som är
anknuten till avdelningen, vara anpassad för de vuxna, men med utdragbara socklar blir det
anpassat även för barnen. Inredningen i förskolan påverkar barnens välbefinnande, detta visade
Laike (1995), psykolog och docent vid Lunds tekniska högskola, i sin doktorsavhandling. Om
den fysiska miljön är allt för rörig, ökar stressen och barnen får svårare att koncentrera sig. Alla
barn upplever olika fysiska miljöer på olika sätt. Den fysiska miljön kan påverka verksamheten i
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förskolan både negativt och positivt. Vidare visar Laikes (1995) forskning på att den fysiska
miljön behöver ha en planering bakom sig för att barnen ska trivas och må bra.

Det har betydelse för barngruppen hur man placerar rummen i förhållande till varandra
(Claesdotter, 2005). Den fysiska miljön påverkar kontaktsökandet, rummen kan ge barnen
möjligheter att skapa relationer till varandra, pedagogerna och materialet. Den fysiska miljön
inger känslor, om miljön känns otrygg och understimulerande utforskar barnen inte den, menar
Björklid (2005). Möbleringen och utformningen av rummen, skapad av bland annat pedagogerna
som är mer eller mindre medvetna om att miljön skapar möjligheter eller begränsningar
(Björklid, 2005).

Den fysiska miljön kan ses på två sätt, som ett villkor eller som en resurs (Dahlén, Rönnmark &
Thiberg, 1975). Med villkor menar författarna att den fysiska miljön vid olika tillfällen
bestämmer vad just händelsen har för betydelse för individen eller gruppen. Med resurs menar
författarna att själva miljön påverkar individens utveckling aktivt på lång sikt, både positivt och
negativt. Det finns några krav på miljön för människan under barndomsåren, menar Dahlén,
Rönnmark och Thiberg (1975). Barnen ska enligt kraven till exempel ha tillgång till en miljö där
de kan utveckla sina egna intressen i ett meningsfullt sammanhang. I barnens lek ska miljön vara
ett stöd för dem, inte ett hinder, och för att detta ska uppnås krävs att miljön hela tiden går att
förändra efter barnens utveckling och lärande (Lindewald, 1998).

2.4 Rummens utformning
En viktig faktor som bidrar till vad barnen får ut av sin förskoletid är rummets ekologi, det vill
säga utrymmet och materialet (Bruner, 1980). Under 1970-talet byggdes förskoleverksamheten
ut kraftigt och då fanns det statliga normer för storlek och utformning av förskolelokalerna
(Skolverket, 2004). Många av dagens förskolor är från den perioden och de var byggda för
mindre barngrupper än vad förskolorna har idag. Detta gör att möjligheterna begränsas.
Lokalernas miljö är oftast uppbyggd efter den pedagogik verksamheten bedriver och därför krävs
det förändringar i den inre fysiska miljön när idéer och verksamhet ändras. Forskning från
förskolan visar att det är brist på utrymme och lokalerna är trånga (Björklid 2005). Den fysiska
miljön påverkar barnens handlingssätt, att barnen springer i korridoren beror inte på att de är
rastlösa utan på lokalens utformning (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). I en studie gjord av
Skolverket (2004), undersöktes 32 förskolor i Sverige och England och studien visade att mer än
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hälften av förskolorna försökte anpassa den inre miljön och rummen efter barnens intressen och
behov. Ett exempel på detta är öppna lokaler med små vrår som: utklädningsvrå, dockvrå, dator-,
musik- och målarrum. Ett annat exempel som påträffades i studien var att förskolorna delade av
rummen med hjälp av draperier och skärmar. På ett par av förskolorna ändrade pedagogerna om
den inre miljön kontinuerligt. Rummen ska vara utformade i olika delar eller hörnor för
exempelvis målning eller snickeri, anser Björklid (2005). Det ska finnas platser för spontana
möten, platser där barnen kan dra sig undan eller leka med en kamrat. Genom att dela in ett stort
rum i mindre delar, kan barnen leka olika lekar i samma rum, utan att störas av varandra (Wallin,
2003). Bruners (1980) forskningsprojekt visade att så kallade ”protected spaces” (avskilda
utrymmen) skapar möjligheter till djupare samtal mellan barnen. Genom att ha nivåskillnader i
förskolans rum, sker en återkoppling till naturens naturliga kuperade terräng, och rummet
inbjuder till olika rum just med hjälp av nivåskillnader (Lundahl, 1995). Fria golvytor ger
möjligheter, som bord inte kan ge och fria golvytor framkallar rörelser. Vilka aktiviteter som
passar bäst i respektive rum går inte att säga, det beror på vad förskolepersonalen anser är viktig
och vad barnen vill, menar de Jong, doktor i stadsbyggnad och lektor i pedagogik (Claesdotter,
2005). Om det finns möjlighet att gå runt i lokalerna, i ringar, bidrar det till mer kontakt och
tillgänglighet.

De vuxna måste fråga sig om rumsmiljön underlättar eller motarbetar verksamheten (Wallin,
2003). Om rumsmiljön underlättar verksamheten, blir pedagogerna mindre frustrerade och de
behöver inte agera betjänt, tjatmoster eller barnpassningspolis. Miljön har en annan betydelse för
barnen än vad den har för de vuxna, miljön kan inbjuda och utmana barnen. Att gå ner på
barnens nivå för att undersöka vad barnen ser och hör är ett råd som Wallin (2003) ger till
pedagoger i förskolan. För att kartlägga hur rummen i förskolan används observationer vara en
användbar metod, menar de Jong (Claesdotter, 2005). Under observationen ställs frågor som:
Vilka rum används för olika aktiviteter? Vilka rum används mest? Vilka rum står tomma? Var
leker barn själva? Var är det tyst/högljutt? samt Var finns de vuxna? För att frigöra sig från
rummens förutfattade meningar kan ett sätt vara att ta bort rummens benämningar, som
exempelvis ”hall” och ”dockrum”. När en förskola hade gjort detta bidrog det till att förskolan
utformade rummen annorlunda. Rummens benämningar kan hindra anpassningen på så vis att
pedagogerna inte ser hur rummet skulle kunna användas annorlunda, menar de Jong (Cleasdotter,
2005).
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Många fysiska miljöer är ordningsamt strukturerade och sparsmakade, som barnen inte kan
relatera till (Skantze, 1998). Den fysiska miljön är ett medel för barnen att relatera till sig själva,
samt ger dem möjligheter att interagera med sina intentioner. Genom att bygga upp en god fysisk
miljö, skapas inspiration och lust till att utforska och fantisera, menar Skantze (1998). Barn
använder samma material på olika sätt beroende på tillfället (Magnusson & Johansson,
1996).”Barnen behöver inte många leksaker, utan många saker att leka med” (Magnusson &
Johansson, 1996, s.1). När pedagogerna möblerar och inreder ett rum ska de ”se på miljön ur
barnets perspektiv” (Magnusson & Johansson, 1996, s, 20) och de ska försöka göra så att miljön
inspirerande till lek i alla rum. Vidare skriver författarna att pedagogerna ska låta barnen flytta
runt materialet, för att variera leken. När ett rum inreds ska pedagogerna inte vara rädda för att
misslyckas, det går att ändra, menar författarna.
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3. Problemformulering
Hur ser den inre fysiska rumsmiljön ut i nybyggda förskolor?
Varför ser den inre fysiska rumsmiljön ut som den gör i nybyggda förskolor?
Vilket inflytande har pedagogerna på förskolorna haft gällande utformningen av den inre fysiska
miljön?

Dessa frågor leder till följande problemformulering:
Vad blir konsekvenserna om pedagogernas erfarenheter inte tas tillvara på?
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4. Metod
I metoddelen beskrivs valet av metod och varför just den metoden beslutades. Därefter beskrivs
urvalet och sedan etiska övervägande. Sist i metoddelen förklaras själva genomförandet av
observationer och intervjuer.

4.1 Val av metod
Fyra förskolor byggda under åren 2003-2007 observerades och fyra pedagoger intervjuades, en
från varje förskola.

Observationer är medvetna iakttagelser kopplat till ett bestämt syfte (Rubinstein Reich & Wesén,
1986). Avdelningars inre fysiska miljöer observerades och fotograferades. Fotografierna
publiceras inte, utan togs för möjligheten att kunna blicka tillbaka på miljöerna. Observationerna
genomfördes tillsammans med en pedagog som varit med och inrett den fysiska rumsmiljön, för
att få en förklaring kring material och möbler. Vid ett senare tillfälle genomfördes en intervju
(intervjufrågor, se bilaga E) med samma pedagog, om bakomliggande tankar kring den inre
fysiska miljön på avdelningen. Observationen av den inre fysiska miljön var strukturerad, så att
så mycket information som möjligt om den inre fysiska miljön skulle samlas, under
observationstillfället (Partel & Davidson, 2003). Fokus låg på lokalernas utformning, vilket
innefattar materialet som fanns i lokalerna, om det fanns så kallade ”rum i rummen” och om
miljön var anpassad för de vuxna eller för barnen.

Syftet med att göra intervjuer var att få reda på bakgrunden till varför den inre fysiska miljön är
utformad som den är på förskolan, samt hur mycket pedagogerna fått vara med och påverka den
inre frysiska miljön. Intervju innebär en dialog som är uppbyggd efter en speciell struktur och har
ett specifikt syfte (Kvale, 1997). Intervjuerna, som var personliga och semistrukturerade,
spelades in på bandspelare, vilket Partel & Davidson (2003) förespråkar. Genom användandet av
bandpelare, fanns möjligheten att lyssna på intervjun flera gånger. Det negativa med att använda
sig av en bandinspelning är att respondenten kan bli stressad och stel över att bli inspelad på
band. Det planerades att två informanter skulle närvara vid intervjutillfällena, för möjligheten att
ställa följdfrågor. Intervjuerna baserade sig delvis på det som observerades på avdelningarna,
men tillstörsta del på pedagogernas delaktighet i planerandet av miljön.
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Intervjufrågorna e-postades till pedagogerna innan intervjun, för att de skulle vara förberedda och
känna att de kunde svara på frågorna, det gjorde även att det blev utförligare svar och resultaten
blev mer valida. En provobservation och en provintervju genomfördes, för att se om och hur
frågorna fungerade, samt om frågorna och observationen kunde kopplas samman.
Observationerna ligger till grund för intervjuerna, genom de båda delarna redovisas resultatet och
observationerna bidrar även till en förståelse för läsarna vad respondenterna menar i intervjuerna.

4.2 Urval av förskolor och pedagoger
Det första som gjordes var att barn- och ungdomsförvaltning kontaktades, i två kommuner i
Skåne, då gavs information om vilka förskolor som var byggda under 2000-talet, här skedde det
första urvalet av förskolor. Sedan kontaktades respektive rektor/föreståndare på de nybyggda
förskolorna. Därefter gjordes det andra urvalet, eftersom några förskolor inte hade tid att delta i
undersökningen. Fyra förskolors rektorer/föreståndare tackade ja till att medverka i
undersökningen. Sedan undersökte han/hon vilken avdelning och pedagog som hade möjlighet
att medverka. Arbetets syfte var att ta reda på om kommunen och byggherrarna tar till vara på
pedagogernas erfarenheter om förskolan och dess verksamhet. För att svara på det skulle
pedagoger som varit med och utformat miljön intervjuas. Det visade sig att pedagogerna som
deltog i studien hade mellan 14 och 29 års erfarenhet av arbete inom barnomsorg och
förskoleklass.

4.3 Etiska övervägande
Vid besöket förklarades rapportens bakgrund och syfte, för att pedagogerna skulle vara medvetna
om vad de deltog i, och att det inte hade blivit något missförstånd per telefon. Alla som deltog i
intervjun var medvetna om att de spelades in på band och själva inspelningen endast skulle
användas i det här examensarbetet. De var även medvetna om att deras namn och arbetsplats inte
skulle publiceras i examensarbetet och att deras svar behandlades konfidentiellt (partel &
Davidson, 2003). När fotografierna togs var pedagogerna, samt rektorn/föreståndaren på
förskolan, medvetna om detta, och hade godkänt fotograferingen. Samtliga förskolor hade
godkännande från föräldrarna sedan tidigare att ta foton på barnen. Inga ansikten på barnen finns
med på bilderna och därmed kan de inte identifieras, men som tagits upp ovan, publiceras inga
bilder. Under intervjun var pedagogerna medvetna om att det skedde frivilligt och att de kunde
avbryta intervjun när som helst, samt att de kunde avböja att svara på frågor. Efter godkännandet
av examensarbetet kommer ljudfilerna att raderas.
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4.4 Genomförande
Datum och tid för observationstillfällena bokades med rektorn eller pedagogen på de olika
förskolorna. En personlig presentation samt en presentation gällande undersökningen och arbetet
gjordes vid observationstillfället med den pedagog som intervjuades. Att respondenten vet vad
intervjun ska handla om och vem som ska genomföra den, är något som Patel och Davidsson
(2003) anser. Enligt författarna ska detta ske i flera steg. Den här undersökningens olika
intervjusteg var telefonsamtal, besök vid observationstillfället, mail och intervjutillfället.

När observationerna genomfördes på de olika förskolorna var barnen inomhus, men när det togs
foton sågs det till att barnens ansikten inte kom med, därmed kunde de inte identifieras. På
samtliga förskolor gavs en rundvisning av lokalerna, av den pedagog som senare kom att
intervjuas. Under observationstillfället fotograferades de miljöer där barnens lek skedde. De rum
som inte togs några foton på var toaletter och kapprum/entré eftersom de inte berörde
undersökningen. När rundvisning skedde, gavs förklaring på vilka aktiviteter som skedde i
respektive rum, samt om rummen delades med någon annan avdelning. Observationerna bestod i
att observera rummens utformning gällande möbler och material, i vilken höjd materialet fanns
och om det var tillgängligt för barnen. När observationen var klar bestämdes datum och tid för
intervju med pedagogen som varit med och byggt upp den inre fysiska miljön.

Intervjuerna genomfördes med båda författarna närvarande. Vid de fyra intervjuerna turades vi
om att ha huvudansvaret. Alla intervjuer skedde på respektive avdelning, de flesta i ostörda rum,
men tyvärr fick en intervju ske i ett större rum där intervjun stördes vid ett flertal tillfällen.
Intervjuerna inleddes med några frågor kring ämnet, men allt eftersom blev det mer en dialog
med pedagogen om den inre fysiska miljön och dess utformning. Eftersom pedagogerna hade fått
frågorna i förväg, var de insatta i ämnet, förberedda och kunde svara på frågorna.
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5. Empiri
I empiridelen redovisas resultaten av de fyra observationerna och intervjuerna.
Observationerna av förskoleavdelningarna beskrivs var för sig, med hjälp av skisser och
löpande text. 5.1 Resultat av observationer. 5.2 Resultat intervjuerna, med de fyra
pedagogerna har satts samman i olika teman såsom: 5.2.1 Utformning och användning av
miljön, 5.2.2. Förändring och barnens delaktighet, 5.2.3 Tanke bakom miljön, mål och syfte
samt 5.2.4 Faktorer som påverkar.

5.1 Resultat observationer
Teckenförklaring:
A

= Akvarie

B

= Bord

BA

= Backar

BK

= Basketkorg

BÄ

= Bänk

D

= Dator

H

= Hylla

K

= Kuliss

KA

= Kartong

KD

= Köksdel

M

= Matta

MH

= Myshörna

MP

= Myspool

R

= Rutschkana

S

= Skåp

SA

= Sagotorn

SB

= Skrivbord

SC

= Scen

St

= Staffli

TV

= TV

UK

= Utklädningskläder

V

=Vask
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VV

= Vikvägg
= Stol
= Pall
= Soffa

= Fåtölj
= Tyg
=Spegel

5.1.1 Avdelning A

Förskolan som har tilldelats bokstaven A byggdes 2003 och rymmer sammanlagt 3
avdelningar. Avdelningen som observerades hade sammanlagt 20 barn, mellan fyra och fem
år. Avdelningen var indelad i tre olika rum, förskolan hade utöver de tre rummen en
gemensam lokal. Avdelningen var 250 m² stor, samt ett torg på 60 m².
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Torget låg i centrum med dörrar i hörnen, ut till de olika avdelningarna. Denna gemensamma
lokal var öppen upp till taket där det fanns fönster. I rummet fanns två standardhöga bord och
stolar. Där fanns ett lägre bord med inbyggd belysning underifrån. Vid en av kortsidorna stod
en tvåmannasoffa och på båda sidorna om den fanns hyllor i barnens höjd. Hyllorna innehöll
bland annat böcker. Mitt på golvet låg en stor mörkblå matta och i kanten av den stod
plastbackar med olika leksaker och material i. På väggarna i lokalen hängde det två målningar
som barnen gjort. Det fanns en stor spegel, som gick från golvet och två meter upp, en klocka
och en väggbonad i tyg. Här fanns även två bokhyllor som innehöll pussel och spel.

Inne på avdelningens stora rum fanns olika bord och hörnor för olika aktiviteter. Höjden på
borden var anpassad för barnen. Ett av borden var till för att spela spel vid och ett bord där det
utövades bokstavs- och sifferträning. Det rektangulära bordet var till för skapande aktivitet
med lera. Det fjärde bordet användes för ritning, klippa och klistra. Rummet hade delats av
med två hyllor, som bland annat innehöll spel, pussel, bokstäver i olika modeller samt papper.
Staffliet var mobilt, där det kunde stå sex barn och måla samtidigt. Staffliet hade förskolan
byggt utav en klädhängare, ovanpå fanns en hylla med plats för färger och penslar.

I ett av de två mindre rummen hade det byggts en myshörna, den var inredd med mörka tyger.
Svart tyg som väggar och rött tyg som tak, på framsidan av myshörnan hängde genomskinligt
tyg med mönster på. Golvet var upphöjt och där låg filtar och kuddar i olika storlekar. På
hyllan bredvid bordet fanns lego, som var uppdelat i olika lådor efter färger. I den andra
hyllan fanns barnlitteratur, CD-skivor och CD-spelare.

I det andra mindre rummet låg en stor rund matta mitt på golvet, där avdelningen hade
samling på morgonen och innan lunch vilket framkom under observationen. På vikväggen
fanns alster som barnen hade gjort. På golvet låg rektangulära byggklossar av papp. Den ena
väggen var uppfylld av en målning, även den gjord av barnen. I en hörna nära mattan, fanns
det olika tidningsurklipp på väggen och bilder på olika aktiviteter som barnen kunde välja att
göra under dagen. Där fanns även deras namnbilder, som användes under samlingen.
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5.1.2 Avdelning B

Förskolan som har tilldelats bokstav B, i undersökningen, hade sammanlagt sex avdelningar
varav två avdelningar byggdes till 2004. Avdelningen som valdes var för tre till fyraåringar,
och på avdelningen gick 18 barn och avdelningens storlek var cirka 120 m². Rummet längst in
till höger var ett ”djurrum”. Ena fönstret var runt och satt högre än övriga fönster. Bordet och
stolarna var i barnens höjd, hyllorna var både i barnens höjd och högre upp. Där fanns även
speglar som var i barnhöjd. En hylla som stod på golvet delade av rummet. Olika leksaker, så
som djur och klossar var utplacerade i rummet i olika backar, samt på de olika hyllorna. På
väggarna fanns det tavlor med djurmotiv, samt på den ena väggen fanns ett snöre uppspänt
med klädnypor, och i dessa hängde olika djuransikten. Gardinerna i rummet var vita, med
djurmotiv i nedankanterna.

Nästa rum bestod av en dockvrå och en läshörna, delarna var avskilda med en hylla där det
fanns utklädningskläder. Dockvrån hade möbler som var anpassade för barnen, bland annat en
köksinredning samt bord och stolar som var rosa. Vid fönstren hängde orange-randiga
gardiner och i ett av fönstren stod en röd lampa samt några mjukisdjur. Två av dörrarna i
rummet ledde till toaletterna respektive förrådet. På en av hyllorna i rummet fanns en CDspelare, samt CD-skivor. Bredvid byrån, fanns mikrofoner och mikrofonstativ gjorda av trä, i
barnens höjd. Läshörnan bestod av en röd soffa, vid sidan om den var en hylla med böcker
uppsatt på väggen, hyllan var i vuxenhöjd, där fanns även två läslampor uppsatta på väggen. I
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rummet fanns ytterligare ett bord med fyra stolar som var anpassade för barnen. På väggarna
och fönstren fanns tavlor, samt bilder på barnen uppsatta.

Nästa rum var ett kombinerat kök-, måltids-, dator- och målarrum. De tre borden var i
vuxenhöjd, med höga stolar till. Barnen och pedagogerna åt alla måltiderna där, och det fanns
ett mindre kök med spis, vask och mikrovågsugn. Köket hade utdragbara socklar så att barnen
kunde komma upp i rätt höjd. En av dörrarna ledde till kapprummet. Det fanns en dator och
två mindre rektangulära bord som var anpassade för barnen. I rummet hade barnen sina egna
lådor där de kunde förvara sina saker. Vid fönstren hängde grön/blåa gardiner och på
fönsterbräderna stod krukväxter och ljus. Under fönstren stod två hyllor på golvet, med backar
som innehöll leksaker. Där fanns även en altandörr som ledde ut i trädgården. Rummet ledde
vidare in till ett mindre lek/sovrum.

I det mindre lek/sovrummet, fanns det tåg- och bilbanor, bilar och traktorer. Detta rum
användes även som sov-/vilorum och hade därför garderober där barnens madrasser, filtar och
kuddar förvarades. Rummet hade ett avlångt fönster som satt högt upp och därunder hängde
alfabetet. På golvet låg en matta i form av en bilbana. Leksakerna i rummet var förvarade i
rosa backar och rummet hade rosa gardiner. Det hängde tavlor i rummet, en för varje månad,
samt ett snöre var uppspänt, där barnens teckningar hängde. På de olika hyllorna i rummet var
leksakerna uppställda. Eftersom alla rum hade fönster intill varandra kunde man se från
rummet längst in ända bort till rummet längst ner, och i alla rum var dörren placerad likadant.
Alla väggar hade en ljusbeige färg med träpanel en halvmeter upp.

Under observationstillfället framkom det att det inte fick spikas i träpanelen, därför var
pedagogerna tvungna att sätta upp alla hyllor ovanför panelen. Det berättades även att inne i
förrådet fanns material, som var lite mer speciellt, som bara plockades fram vid särskilda
tillfällen. Exempel på material var silkespapper, vissa målarfärger och annat skapande
material.
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5.1.3 Avdelning C

Förskolan som har fått bokstav C i undersökningen har sammanlagt fyra avdelningar, två av
dem byggdes 2003 och de andra två byggdes 2007. Avdelningen som valdes var en av de
senast byggda, en avdelning för tvååringar, där det gick 15 barn. Avdelningen var 281 m²,
samt det gemensamma torget var 60 m². Avdelningen bestod av ett samlingsrum, två mindre
rum, och ett kök. Köket delades med avdelningen som låg bredvid. Det fanns ett torg som alla
avdelningarna hade tillgång till. Det gemensamma torget sammanlänkade alla fyra
avdelningarna på förskolan. En tyg-ridå fanns i mitten av rummet och bollar i olika storlekar
var utspridda på golvet. Ett sagotorn i tyg var upphängt under trappan, som ledde upp på
vinden. Trappan hade en grind, vilken var stängd så att inga barn kunde klättra upp. Torget
ledde inte endast in till alla avdelningar utan även till köket, där all mat tillagades. Under
trappan fanns en diskbänk, med tillhörande skåp. Rummet hade två fönster, som började vid
golvet och en dörr, vilken ledde till ett konferensrum.

Från torget och vidare in på avdelningen fanns en korridor som ledde till kapprummet,
toaletterna, allrum och dockrummet. I korridoren var barnens olika alster upphängda på
väggarna, samt en dokumentationsvägg där föräldrarna kunde läsa vad barnen hade gjort på
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förskolan. Dockrummet var inte klart, framkom det under observationen, utan de ville
utveckla det mer, med hjälp av tyger. I dockrummet fanns det tre fönster, två av dem vette ut
mot gården, vilka hade randiga gardiner i orange, blått och grönt. Det tredje fönstret började
nere vid golvet, och vette in mot det stora samlingsrummet. I dockrummet fanns
utklädningskläder, som hängde på ett klädställ med hjul. Strykjärn, dockvagnar, bord och
stolar i barnens höjd, barn-köksinredning med spis och vask, spegel och docksäng var saker
som fanns i rummet. I rummet fanns även en matta och tavlor på väggarna som barnen själva
hade gjort.

Inne i det stora allrummet fanns en kuddhörna, med kuddar i olika former och färger. Hörnan
var avskärmad med två höga hyllor där olika spel och leksaker förvarades, samt en CDspelare. Vid kuddhörnan fanns även fönstret som vette in mot dockrummet. På väggarna
hängde barnens olika alster, samt en lampa. Fönstren på rummets ena långsida började nere
vid golvet, där var även en altandörr ut till gården. I rummet fanns två höga bord med
tillhörande stolar. En mindre köksinredning, med vask fanns även i rummet. I hyllan fanns
backar innehållande olika byggklossar, bland annat mjuka träliknande klossar i olika former,
och stora legoklossar. Fönstren hade röda gardiner med Nalle Puh på, här fanns bord och
stolar i barnens höjd. Leksaksbilar i olika storlekar förvarades i backar. Rummet hade
garderober, där sovmadrasser med tillhörande kuddar förvarades. På väggarna hängde
bilbilder i olika storlekar, samt olika alster som barnen gjort uppsatta.

I det gemensamma köket som band ihop två avdelningar, hade två höga bord med tillhörande
stolar, samt spis och övrig köksinredning. I rummet fanns målarutrustning, såsom olika sorters
färger, naturmaterial, klister, papper och penslar. En av hyllorna var till för att lägga barnens
alster på, för torkning. Garderoberna i rummet innehöll diverse skapande material.

I samband med observationen berättade pedagogen att de som ritar och bygger upp en
förskola inte har den praktiska erfarenheten av att arbeta i en förskola. Pedagogen menade att
den erfarenhet som pedagoger har om förskolan och dess verksamhet måste föras vidare till
dem som ritar och bygger förskolor, för att verksamheten sedan ska kunna fungera.
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5.1.4 Avdelning D

Förskolan som i undersökningen tilldelats bokstav D byggdes 2003. På förskolan fanns tre
åldersindelade avdelningar och på avdelningen som undersöktes gick 18 barn som var i
åldrarna fyra till fem år. Avdelningen var 246 m² och det gemensamma torget 60 m².
Avdelningen hade sammanlagt fyra rum varav ett var gemensamt med de andra avdelningarna
på förskolan. Det kallades torget och låg i centrum av själva förskolebyggnaden, härifrån gick
dörrar till varje avdelning.

Mitt på torget stod en åttakantig blå myspool med kuddar i. Kuddarna var formade olika och
hade olika färger och mönster. Torget hade även en uppbyggd scen av trä med två trappsteg
runt om, på scenen fanns en liten kuliss med blått tyg nertill och upptill en teckning av en
skog. Ovanför den fanns en projektorduk, vid sidorna och över scenen hängde högtalare. Till
höger om scenen fanns ytterligare en kuliss, även den med en målning av skog och till vänster
om scenen fanns en krukpalm. Dessutom fanns där en kuliss med stjärnor på och en lägre
kuliss med grått tyg på. I ett hörn fanns en tv, video och stereo. Ovanför denna fanns en hylla
med olika filmer och CD-skivor. Vidare fanns det ett bokskåp med glasdörrar, med olika
böcker. På väggarna hängde en väggbonad med hästar samt påsar innehållande olika
rörelsematerial.
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Från torget kommer man in i avdelningens största rum. I hyllsektionerna fanns bland annat
olika skapande material som pärlor, tidningar, garn, underlägg, olika spel och pussel. Ovanför
hyllan satt teckningar som barnen skapat. I hyllorna bredvid skrivbordet fanns pennor i olika
varianter och färger. I hörnan låg en grå-blå matta och på den stod en back med barbiedockor.
På några fönster satt målade höstblad, gjorda av barnen och ovanför fyra av fönstren satt
alfabetet med tillhörande bilder. Bredvid soffan stod ett sideboard och under det fanns en
stråback med böcker. I hörnan fanns skyltar med barnens namn och födelsedatum. I hyllan
bakom fåtöljerna fanns barnens egna pärmar. Bredvid skåpet fanns en lådsektion där alla
barnen hade vars en låda, innehållande teckningar. På skåpen stod växter och där fanns även
bilder på barnen.

Byggrummet/ateljén var till för skapandearbete och vila. Ovanför bordet hängde teckningar
på linor. Varje barn hade en plats på linan med sitt namn ovanför och bredvid hängde krokar
med målarrockar. På golvet låg en bilmatta, ut med väggen stod en hylla med olika leksaker
som dinosaurier, båtar och bilar av olika slag, där fanns även böcker. Ovanpå hyllan fanns en
CD-spelare placerad. Intill hyllan fanns en högt sittande hylla med olika skapande material.
Vid den andra kortsidan fanns två fönster, emellan de två smårummen, i fönstren hängde
genomskinliga tyger i vitt och svart. Under fönstret fanns en hylla, och under den fanns
madrasser och rullbackar med klossar.

Samlingsrummet, var det rum där de flesta samlingarna genomfördes. Ovanför soffan fanns
bilder, bland annat en världskarta. Hyllan bredvid soffan var högt placerade, med en CDspelare och ett CD-ställ med CD-skivor. Till höger om soffan stod en rullbar läslampa.
Myshörnan var målad i vinrött och var avskärmad med en fast träskiva målad i samma färg.
På golvet i hörnan låg filtar och kuddar, i taket hängde en röd ljusslinga. Bredvid myshörnan
fanns en hurts, och ovanför den en hylla. På väggen hängde en kalender och en klocka. I
fönstret in till byggrummet/ateljén hängde två vita ljusslingor.

I samtalet med pedagogen och i samband med observationen, framkom det att taklamporna på
torget kostade lika mycket som att inreda minst en avdelning. Lamporna var även svårstädade,
då de hängde högt upp, vilket gjorde att stora dammtussar trillade ner från dem, samt att
leksaker som barnen kastade med ibland fastnade uppe på lamporna.
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5.2 Resultat intervjuer
När intervjuerna genomförts transkriberade författarna två intervjuer var, därefter lästes
intervjuerna igenom flera gånger då likheter och skillnader markerades. Det delades sedan
upp i olika teman, som 5.2.1 Utformning och användning av miljön, 5.2.2 Förändring och
barnens delaktighet, 5.2.3 Tanke bakom miljön, 5.2.4 Mål och syfte och 5.2.5 Faktorer som
påverkar.

I resultatet har pedagogerna tilldelats samma bokstav som getts till den förskola de arbetar på.
Det medför möjligheten att koppla ihop pedagogerna med respektive avdelning.

5.2.1 Utformning och användning av miljön
Innan bygget av förskolorna påbörjades och planeringen gjordes, fick två av de intervjuade
pedagogerna vara med och påverka utformandet av avdelningen. På förskola A var pedagoger
med under planeringsstadiet, men inte den intervjuade. Pedagog C fick vara med från
begynnelsen, under byggmötena då ritningen av förskolan bearbetades. Hon kunde påverka
utökningen av entrén, mjukare golvmatta, samt placeringen av tvättmaskinerna. Eftersom hon
arbetade sedan tidigare på en av de andra avdelningarna som redan var klara, visste hon vad
som behövde förbättras. Pedagog D kom in med idéer och förslag när ritningen redan var klar.
Det enda hon kunde påverka var att få in en extra vask. Det pedagogen inte fick igenom var
bland annat toaletternas placering i byggnaden. De andra pedagogerna som intervjuades, gavs
delaktighet i utformandet av den fysiska inomhusmiljön när byggnaden var klar.

På förskola D hade rektorn, innan pedagogerna började sin anställning, beställt in lite
material, som hon tyckte skulle finnas. Rektorn hade bland annat beställt en stor blå myspool
och dockmöbler, vilket pedagog D kommenterade med: ”Men det kanske vi inte hade valt
själva annars.” Utöver det beställde de in hyllor, soffa, förbrukningsmaterial, spel och pussel.
På samtliga förskolor skedde beställningen av material hastigt, och pedagogerna hade ont om
tid till att tänka igenom sina beställningar. Förskola C utsåg två pedagoger att köpa in material
till de två nybyggda avdelningarna, men övriga pedagoger kom med tankar och idéer. De två
pedagogerna beställde material under två dagar från olika kataloger. Det blev mest
basmaterial exempelvis: hyllor, bord, stolar, soffa, dockmöbler, kuddar och bilar. Alla
avdelningarna hade velat beställa in mer material och utrustningen men pengarna räckte inte
till. Därför blev det mest basmaterial, där fanns inget utrymme för excesser. När förskola D
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inreddes fanns det inte resurser nog att inreda det gemensamma torget, utan endast till själva
avdelningarna. På förskola B gick personalen i affärer och handlade var för sig, de hade inga
möten där inredningen och materialet diskuterades och beslutades. Ett förslag var att det
skulle finnas en arbetsledare som hade överblick över inköpen. Det var synd att arbetslaget
inte resonerade sig samman ansåg pedagog B, men det fanns inte tid.

På frågan gällande vad pedagogerna utgick ifrån när de köpte in möbler och material svarade
alla att barnens behov, intressen och ålder låg till grund för det. Pedagog D sa att de ville ha
hållbara saker som exempelvis pussel i träramar istället för papplådor. Materialen och miljön
på förskolan ska vara utmanande och det ska inte vara statiska material, som bara fungerar till
en sorts lek, utan barnen skulle skapa själva, menade pedagog A och D. Andra saker
pedagogerna tänkte på var att de ville ha miljöer för olika verksamheter som samling,
skapande, rörelse, bygg och avkoppling. Att ha rum i rummen var något som lyftes fram och
genom uppdelningen kunde barnen leka i mindre grupper. Det var något som pedagog C ville
utveckla mer, med hjälp av tyger. När man delar in rummen i olika delar så skapas en lugn
och trygg miljö för barnen, menade pedagogerna A och D. Den fysiska inomhusmiljön var
inte så genomtänkt på grund av tidsbrist, menade pedagogerna B och C. När det gäller valet
av de olika rummens teman så sade pedagog B att: ”På något sätt så fanns det outtalat att vi
skulle ha ett byggrum och ett spelrum och ett dockrum.”

Tre av de fyra pedagogerna ansåg att användandet av materialet och leksakerna var helt fritt,
men vissa saker var svårtillgängligt för barnen, men det tog pedagogerna fram om barnen så
ville. På avdelning B var användandet av vissa saker begränsat exempelvis det dyra skapande
materialet och vissa spel. Enligt pedagogen hade de testat att ha allt material framme men då
blev det massproduktion av pyssel. Att flytta leksakerna mellan rummen är något som barnen
fick göra på avdelning C och D, men de skulle sättas tillbaka efteråt. ”Det ska inte hindra att
man inte kan röra sig från ett rum till ett annat [...] för att man behöver dem” sa pedagog D
angående flyttning av material.

Ingen av förskolorna var klassificerad eller renodlad inom någon pedagogik, men de hade
inspirerats av olika pedagogiker. Pedagog A ansåg att de hade inspiration av Reggio Emilia
och pedagog B sa att de hade lite Montessoriinspiration. Avdelning C hade inte inspirerats av
någon speciell pedagogik, utan den skulle enligt rektorn vara en renodlad svensk traditionell
förskola, ansåg pedagog C. Pedagogiken som avdelning D använde sig av grundade sig på
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den svenska pedagogiken som influerats av Reggio Emilia, Montessori, Piaget och Vygotskij,
menade pedagog D.

Smårummen och indelningen av de större rummen har en viktig funktion anser tre pedagoger.
Barnen ska kunna gå ifrån, vara i smågrupper och vara för sig själva, ansåg pedagog C och D.
Genom indelning i smågrupper blir det samtal där alla är delaktiga och ingen hamnar utanför,
menade pedagog A. Med hjälp av gardiner, hyllor och skåp kan man skapa rum i rummen
vilket gör att olika aktiviteter kan pågå i ett och samma rum, vilket pedagog C ville arbeta
vidare med. Torget, som ska vara en mötesplats, har i stället blivit ett genomgångsrum
berättade pedagog D. Dörrarna intill torget skulle vara helt i glas, så att barnen kunde titta in
och på så sätt bli intresserade av att gå in där, ansåg pedagog D. Det framkom på förskola A
och D fick max fyra barn använda det gemensamma torget samtidigt.

5.2.2 Förändring och barnens delaktighet
Ändringar har skett på samtliga avdelningar, men på olika sätt. Alla pedagogerna ändrar om
efter behov, när de märker att utformningen av miljön inte fungerar i barngruppen. Det kan
vara att ett rum inte används av barnen, eller att några barn utnyttjar rummet på ett negativt
sätt. Det dåvarande dockrummet (nu djurrum) blev ett maktrum där ett par barn styrde och
ställde över vilka som fick vara med och leka, berättade pedagog B. Genom att dockrummet
flyttades, och bygg- och djursaker flyttades in i rummet åtgärdades problemet, menade
pedagog B. Ett byggrum som inte användes om ingen vuxen var med, byttes ut till ett bilrum,
och byggsakerna fick en hörna i samlingsrummet, vilket fungerade mycket bättre berättade
pedagog C.

Ändringarna sker beroende på barnens behov vid olika tillfällen, menade pedagog C. Det
märks tydligt på barnen när de inte tycker det är roligt längre, ansåg pedagog A. Förändringar
i miljön sker även efter vad pedagogerna på avdelningen tycker att barnen behöver, genom att
plocka fram andra saker till barnen, berättade pedagog C. ”Det gäller att hela tiden att man
tittar över det man gör och att man tänker på vad man gör, att man provar nya arbetssätt
tillsammans.” sade pedagog D. När om möblering sker om kan man få fram material, som
intresserar och inspirerar barnen och lockar dem till utrymmena, menar pedagog D. Vidare
menade pedagogen även att miljön är ett ständigt förändringsarbete där pedagoger tittar,
utvärderar och sedan tänker om, det tror pedagog D att alla förskolor gör. Beroende på
behovet kan förändringar ske flera gånger per termin berättade pedagog C.
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Samtliga pedagoger ansåg att barnen fick vara delaktiga i utformandet av den fysiska
inomhusmiljön, på olika sätt. Pedagog A och D hade samtal och diskussion med barnen om
inomhusmiljön. De andra observerade barnens behov och intressen för att sedan ändra i den
fysiska inomhusmiljön. Observation på barnen angående deras lekvanor och barnens samtal
med varandra, var metoden som pedagog A valt. Observationerna gjordes på grund av att
pedagogerna var oense angående om dockor skulle finnas på avdelningen eller ej. Barnen fick
ta med sig dockor hemifrån, eftersom pedagogerna var oense om förskolan skulle köpa in
dockor. Barnen har dockor hemma och därav ska barnen utmanas på ett annat sätt, ansåg
pedagog A. Intervjuer med barnen hade påbörjats, om barnen tyckte att de saknade något samt
om det fanns saker de skulle vilja göra mer på förskolan, sade pedagog A. Barnen fick vara
med och titta i katalogerna och följa med till affären, när det skulle beställas och köpas in nytt
material till avdelningen, berättade pedagog D. ”För att många gånger så är det kanske vi
[pedagoger] som tycker på ett speciellt sätt och dem [barnen] tycker på ett annat.” Barnen
uppskattade och kände glädje när de fick vara delaktiga, ansåg pedagog D.

5.2.3 Tanke bakom miljön, mål och syfte
Samtliga pedagoger ansåg att den inre fysiska miljön hade stor betydelse för barnen. Barnen
ska få sina behov tillfredställda och tillgodosatta, det hade vi som mål med inomhusmiljön,
ansåg pedagog A och C. Pedagog A ansåg även att miljön skulle vara utmanande samt
utveckla barnens tänkande och självkänsla. Att barnen ska ha roligt, att de utvecklar
motoriken och språket, samt att barnen blir självständiga, var syftet och målet med den
fysiska inomhusmiljön sade pedagog B. ”Barn vill lära sig och är det roligt så lär dem sig
saker”, sade pedagog B. Barnen ska känna sig trygga och det ska finnas rum för lugn och ro,
menade pedagog D. Miljön ska fungerar både för barnen och pedagogerna, samt att barnen
ska vara självgående under dagen. Miljön ska även kunna ändras och fantiseras till olika
saker, därmed ska miljön inte vara möblerad för endast en sorts lek, ansåg pedagog D.

Tanken bakom miljön var att materialet och sakerna skulle vara lättillgängliga för barnen,
vilket lyftes fram av tre pedagoger. Lättillgängligheten uppnådde pedagogerna genom att
placera hyllor, skåp och backar i barnens nivå. Miljön skulle vara utvecklingsbar och inte
begränsade, menade pedagog D. Miljön ska vara trygg för barnen och de ska känna sig säkra
när de kommer till förskolan, anser pedagog B. Vidare menar pedagog B att vissa saker på
förskolan har sin plats, för att barnen ska veta var de finns och där med känna trygghet. Ett
sätt kan vara att soffan står på samma plats, så att barnen kan ”landa” i den när de kommer.
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Valet av både höga och låga bord samt stolar gjordes eftersom det är en arbetsmiljö för både
barn och personal, menade pedagog A och D.

5.2.4 Faktorer som påverkar
De fyra pedagogerna ansåg att det fanns faktorer som styrde och begränsade deras
verksamhet. Att vara mer delaktig i byggmöten och själva planeringen av förskolan, och då
innan utförandet var bestämt, önskade tre av pedagogerna. De personer som ritar en förskola
har den arkitekturiska kunskapen men de har inte arbetat i förskolemiljön, ansåg pedagog D.
”Fast det är nya lokaler […] så är det inte riktigt genomtänkt”, sade pedagog C. Det saknas
väggar att hänga upp barnens alster, tavlor och information på, det på grund av antalet fönster,
ansåg pedagog B och C. Men samtidigt ansåg samma pedagoger att fönstren skapade ljus och
rymd i lokalerna och skulle därmed inte vilja vara utan dem. På förskola B fick personalen
inte spika eller skruva i panelen på väggarna, vilket gjorde att hyllor fick sättas högt upp på
väggarna. Barnen fick klättra på stolar för att nå de olika sakerna på hyllorna, berättade
pedagog B. Att ha allt material långt ner för att barnen ska nå det, var något som pedagog C
belyste, men det var svårt att genomföra i alla lägen.

Samtliga pedagoger ansåg att budgeten inte var tillräcklig. Pedagogerna ville utveckla sin
avdelning genom att köpa in nytt material men det fanns inga pengar. Som det skrevs tidigare,
räckte pengarna inte till att inreda det gemensamma utrymmet på förskola D. Att det inte
fanns någon golvbrunn på avdelningen, ansåg pedagog D var mycket negativt. Det
begränsade deras arbete bland annat genom att de inte kunde ha vattenlek inomhus. Samtliga
pedagoger ansåg även att de hade ont om tid att planera miljön och att inhandla möbler och
material till avdelningen, när den skulle startas. Personalen har olika planeringstider, vilket
gör att de inte kan samlas och diskutera miljön, berättade pedagog A och D.
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6. Diskussion
I diskussionsdelen kopplas empirin samman med litteraturen. Första delen är 6.1 Varför ser
nybyggda förskolor ut som de gör? 6.2 Lokalerna och 6.3 Material tas därefter upp, och
vidare behandlas 6.4 Barnens delaktighet. 6.5 Önskemål från pedagogerna framställs sedan,
och till sist 6.6 Metoddiskussion och 6.7 Vidare forskning.

6.1 Varför ser nybyggda förskolor ut som de gör?
Pedagogerna ansåg att de hade ont om tid att planera miljön och inhandla möbler samt
material till avdelningen. Den fysiska inomhusmiljön blev inte så genomtänkt på grund av
tidsbrist, menade pedagogerna B och C. Kan det vara så att pedagogerna disponerade tiden på
ett
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sätt?

Pedagogerna
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diskussion

i

arbetslaget

(Utbildningsdepartementet, 1998). På förskola B gick personalen ut och handlade var för sig,
hade de haft möten kanske miljön hade blivit mer strukturerad och planerad, vilket pedagog B
eftertraktade. Rektorn på en förskola hade beställt in material, innan pedagogernas anställning
började, som hon tyckte skulle finnas på förskolan. Vilket pedagog D kommenterade med:
”Men det kanske vi inte hade valt själva annars”. Hade det funnits en aktiv diskussion i
arbetslaget och med ledningen, hade situationen eventuellt inte uppstått. Faktorer som spelar
roll i den fysiska miljön är förskollärarnas förhållningssätt menar Eriksson Bergström, (2005).

Det fanns outtalat att vi skulle ha ett byggrum, ett spelrum och ett dockrum, berättade
pedagog B. Är det verkligen självklart att det ska finnas? I Nordin-Hultmans avhandling
(2004) framkom det att svenska förskolor egentligen har en stark reglering och förhållandevis
enformigt material. När en förskola tog bort rummens benämningar, som hall och dockrum
bidrog det till att förskolan utformade rummen helt annorlunda (Claesdotter, 2005). Rummens
struktur kan hindra anpassningen på så vis att pedagogen inte ser hur rummet skulle kunna
användas annorlunda. Den fysiska miljön ska vara anpassningsbar och variabel menar Dahlén,
Rönnmark och Thiberg (1975). Delar man in rummen, som pedagog B berättade, finns det
risk att man begränsar barnens lek. Planläggningen av rum och material styr vad barnen kan
göra i förskolan (Nordin-Hultman, 2004). Att dela in avdelningen i olika rum är inte något
negativt, men att forcerar in barnen på en specifik aktivitet kan vara det.

Under observationerna framkom det att tre av avdelningarna hade rum som var inriktade mot
en eller ett par specifika aktiviteter, exempel på rumsteman var bilar, dockor, djur, klipp och
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klistra. Den fysiska miljön sänder signaler om vad som sker eller ska ske i verksamheten
(Samuelsson & Sheridan, 2006). Den fysiska miljöns inflytande på barnen är beroende på hur
rik och varierad miljön är (Dahlén, Rönnmark och Thiberg, 1975). En av anledningarna till att
dock-, bil- och byggrum lever kvar kan bero på bristande kunskap om att konstruera en
fördelaktig fysisk rumsmiljö och våga bryta den traditionella rumsuppdelningen. När det
gäller utformandet av miljön finns inte ett entydigt svar. Forskningen visar både på att miljön
ska vara öppen och fri (Eriksson Bergström, 2005; Lengborn, 1998), men samtidigt att
rummen ska vara indelade i olika hörn och vrår för olika aktiviteter och lekar (Björklid, 2005;
Hurtig, 2001; Wallin, 2003). Björklid (2005) menade samtidigt att det var viktigt med mycket
löst material och en miljö där barnen själva kan ändra och skapa efter deras lekteman.
Eriksson Bergström (2005) och Lengborn (1998) ansåg det viktigt att ha fria ytor där barnen
kunde bygga upp miljön med hjälp av löst material.

Vilket som är det mest fördelaktiga sättet att inreda en förskola på, finns det i nuläget inget
entydigt svar på. Men syftet med undersökningen var inte att finna den ”rätta” förskolan, utan
att tydliggöra fysiska miljöer som skapar en positiv miljö för lek och lust till att lära, samt att
undersöka om hur arbetet med den fysiska miljön sker.

6.2 Lokaler
Miljön ska fungera både för barnen och pedagogerna, samt barnen ska vara självgående under
dagen, ansåg pedagog D. Den fysiska miljön och arbetsmiljön kan anpassas på två sätt, att den
är anpassad för de vuxna eller för barnen (Socialstyrelsen, 1989:7). Det är viktigt att miljön är
anpassad på båda sätten i förskolan, eftersom det både är pedagogernas arbetsmiljö och
barnens. Förskolan ska erbjuda både vuxna och barn en god och trygg arbetsmiljö
(Socialstyrelsen, 1989:7). Vidare framhåller de att den pedagogiska verksamheten ska ha stöd
av miljön och lokalerna. De vuxna måste fråga sig om rumsmiljön underlättar eller motarbetar
verksamheten (Wallin, 2003). Precis som pedagog D sa, gäller det att ständigt se över det som
görs, tänker igenom det, samt provar nya arbetssätt tillsammans. Miljön ska kunna ändras och
fantiseras till olika saker, därmed ska miljön inte vara möblerad för endast en sorts lek.

Torget, som ska vara en mötesplats, har i stället blivit ett genomgångsrum. Att ha dörrarna i
glas hade gjort att barnen kunde titta in på torget ansåg pedagog D. Det framkom att det högst
fick vistas fyra barn i det gemensamma torget samtidigt på förskola A och D. Om torget är en
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mötesplats är det inte då meningen att flera barn ska kunna mötas där? Att det ska finnas plats
för spontana möten, finner Björklid (2005) vara viktigt. Om rummet begränsas, som det
gjordes på de två förskolorna, begränsas barnens lek och utveckling. En anledning till att det
endast får vistas ett antal barn på torget kan vara att det inte ska bli stökigt och högljutt, men
den fysiska miljön påverkar barnens handlingssätt, att barnen springer i till exempel
korridoren beror på lokalens utformning, menar Rubinstein Reich och Wesén (1986).

Taklamporna på torget kostade lika mycket som att inreda minst en avdelning, och det fanns
därmed inte resurser till inredning av det gemensamma utrymmet på förskola D. Denna
matematik går inte ihop. Är det meningen att arkitektur ska ta överhand så att det sedan inte
finns pengar till material och möbler till rummen? Genom bättre kommunikation mellan de
olika parterna, kunde detta undvikits. Lamporna var svårstädade, och saker fastnade uppe på
dem. Arkitekturen är i detta fall inte fördelaktigt för förskolan och dess verksamhet.

6.3 Material
Materialen och miljön på förskolan ska vara utmanande och det ska inte vara statiska material,
som bara fungerar till en sorts lek, utan barnen ska skapa själva, menade pedagog A och D.
Observationen på de här två avdelningarna visade att det fanns mycket löst material, i form av
byggklossar, tyger och bildmaterial, som barnen kunde skapa sina egna fantasivärldar med.
Detsamma anser Key (Lengborn, 1998), för att kunna sätta barnens fantasi i rörelse ska
pedagogerna låta dem göra sina egna leksaker, och inte ge dem färdiga leksaker. Magnusson
och Johansson (1996) anser att ”barnen behöver inte många leksaker, utan många saker att
leka med” (s.1), eftersom barn använder samma material på olika sätt beroende på tillfället.
Leksakerna kan betyda olika saker för barnen i olika sammanhang, något som en pedagog
eller vuxen aldrig kan förutse (Nelson & Svensson, 2005). När barn får leka med leksaker, ges
en resurs till dem för att skapa mening i det dem gör. Det är betydelsefullt att låta barnen ha
mycket material, så att de kan utveckla sin fantasi, med material som inspirerar till många
olika sorters lekar.

Om rumsmiljön underlättar verksamheten, blir pedagogerna mindre frustrerade och de
behöver inte agera betjänt, tjatmoster eller barnpassningspolis (Wallin, 2003). Tanken bakom
miljön var att materialet och sakerna skulle vara lättillgängliga för barnen, ansåg tre av
pedagogerna. Personalen fick inte spika eller skruva i panelen på väggarna, på förskola B,
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vilket gjorde att hyllor fick sättas högt upp på väggarna. Barnen fick klättra på stolar för att nå
de olika sakerna på hyllorna, och på så sätt blev barnen självständiga, berättade pedagog B.
Vuxna kan inte hindra att barn slår sig, om vuxna hindrar barn från att till exempel klättra, på
grund av våra rädslor, inträffar olyckor lättare (Hurtig 2001). Barnen måste få chanser och
möjligheter att klättra, hoppa och trilla, och genom det känna på gränserna över vad de klarar
av.

Valet att införskaffa både höga och låga bord samt stolar gjordes eftersom det är en
arbetsmiljö för både barn och personal, menade pedagog A och D. Den fysiska miljön och
arbetsmiljön kan anpassas på två sätt, antingen att den är anpassad för de vuxna, eller för
barnen. (Socialstyrelsen, 1989:7). En blandning är att föredra, eftersom miljön är både
pedagogernas och barnens arbetsmiljö, som det skrevs om ovan.

6.4 Barnens delaktighet
När man möblerar och inreder ett rum ska man ”se på miljön ur barnets perspektiv”
(Magnusson & Johansson, 1996, s. 20) genom att till exempel gå ner på deras höjd för att se
hur de upplever att komma in i rummet, samt försöka göra miljön inspirerande till lek i alla
rum. Att låta barnen flytta runt materialet, för att variera leken förespråkar författaren.
Erbjuda mycket löst material, så att barnen kan ändra och skapa sin egen miljö efter deras
lekteman anser Björklid (2005) vara viktigt. När pedagoger inreder ett rum ska de inte vara
rädda för att misslyckas, det går att ändra (Magnusson & Johansson, 1996). Att gå ner på
barnens höjd/nivå för att undersöka vad barnen ser och hör, är ett råd som författaren ger till
pedagoger i förskolan (Wallin, 2003). Risken är som pedagog D sa, att det kanske är vi,
pedagoger, som tycker och gör på ett sätt, men barnen tycker och vill göra på ett annat sätt.
Vidare berättade hon att barnen uppskattade och kände glädje när de fick vara delaktiga i
utformandet av miljön. Det är även barnens miljö, och därför behöver de vara delaktiga i
planerandet av den fysiska miljön, hur ska vuxna annars veta vad eller hur barnen vill ha det?

Samtliga pedagoger ansåg att barnen fick vara delaktiga i utformandet av den fysiska
inomhusmiljön, på olika sätt. Hälften av de intervjuade pedagogerna hade samtal och
diskussion med barnen angående inomhusmiljön. Den andra hälften observerade barnens
behov och intressen för att sedan ändra i den fysiska inomhusmiljön. Barnen ska vara
delaktiga och barngruppen ska vara en aktiv del i utvecklandet i förskoleverksamheten
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(Utbildningsdepartementet, 1998). Observationer är något som Claesdotter (2005)
förespråkar, genom dem kartläggs det hur de olika rummen används. Att låta barnen vara
delaktiga är givet, eftersom förskolan och därmed miljön är till för dem och deras utveckling.

6.5 Önskemål från pedagogerna
Tre av fyra pedagoger vill ha mer samtal angående förskolans konstruktion innan den
fastställs. De personer som ritar en förskola har den arkitekturiska kunskapen men de har inte
arbetat i förskolemiljön. Genom att ta tillvara på pedagogernas erfarenheter och tankar kan de
brister som framkommit i denna undersökning undvikas. ”Fast det är nya lokaler […] så är
det inte riktigt genomtänkt”, sade pedagog C. Eftersom hon arbetade sedan tidigare på en av
de andra avdelningarna som redan var klara, visste hon vad som behövde förbättras. En
erfarenhet som kommunen och arkitekterna skulle ha kunnat utnyttja på ett bättre sätt. Något
som alla pedagoger i undersökningen önskade var mer pengar till att inreda miljön.

6.6 Metoddiskussion
Den kvalitativa intervjuns största fördel är dess öppenhet (Kvale, 1997). Det finns inga
standardtekniker eller regler för intervjuundersökningen, men det förekommer dock standard
val av metoder. Valet av att använda både observation och intervju behövdes för att få svar på
problemformuleringen. Enbart intervjuer hade bara visat ena sidan samt pedagogernas syn på
miljön. Enbart observationerna hade visat hur miljön såg ut, men inte syftet bakom.
Intervjuerna svarar på frågan varför förskolorna ser ut som de gör, medan observationerna
svarar på frågan hur den inre fysiska miljön ser ut på nybyggda förskolor. Fler observationer
och intervjuer hade givit ett mer tillförlitligt resultat, men vi kan ändå se ett mönster i
undersökningen, som styrker resultatet.

6.7 Vidare forskning
En fortsatt forskning inom ämnet kan göras genom fler observationer och intervjuer på
nybyggda förskolor, samt intervjuer med de personer som planerat och ritat upp byggnaderna.
Att undersöka förskolor med olika pedagogiska inriktningar, så som Reggio Emilia och
Montessori, för att se skillnader och likheter gällande den fysiska miljön. Ett annat område
som hade varit intressant att undersöka är förskolornas yttre miljö och dess betydelse. Vidare
kan undersökning även göras på hur den fysiska miljön är utformad i skolan.
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7. Sammanfattning
Hur ser den inre fysiska rumsmiljön ut i nybyggda förskolor? Miljön på förskolorna idag är
inte helt olik gamla förskolor. Det finns oftast ett dockrum/dockvrå, ett bilrum och ett
byggrum, samt en plats för skapande arbete. Varför ser den inre fysiska miljön ut som den gör
i nybyggda förskolor? Tanken bakom miljön var att den skulle ta till vara på barnens intressen
och erfarenheter, vilket visade sig på olika sätt. Undersökningen gjordes med hjälp av fyra
observationer, som visade avdelningarnas inre miljö. Det gjordes även fyra intervjuer med
pedagoger från respektive avdelning, då pedagogernas tankar framkom.

Tidigare forskning visar på att den inre fysiska miljön har stor betydelse för barnen och deras
utveckling vilket även denna undersökning styrkte. De fyra avdelningarna hade sinsemellan
många likheter i miljön. Pedagogerna fick inte vara med från början i den utsträckning som de
önskat. Vad blev konsekvenserna av att pedagogernas erfarenheter inte togs tillvara på? Det
visade sig att nybyggda förskolorna inte var ”optimal”, som det kan tros. Vår erfarenhet av det
här arbetet är att arkitekterna och byggherrarna ska ta tillvara på de erfarenheter som
pedagogerna har, och därmed bättre kunna bygga en förskola för barnen som ska vistas där.
En bättre struktur och organisation gällande inköpen av material till avdelningarna är även
något som borde förbättras.

7.1 Slutord
Det finns inte en optimal modell av hur en förskola ska se ut, eftersom förskolan skall
utformas efter barnen. Förskolan ska ta hänsyn till barns olika behov och den kan därför inte
vara lika utformad överallt (Utbildningsdepartementet, 1998). Pedagogernas erfarenheter är
en resurs för arkitekter, kommuner och byggherrar som de ska ta tillvara på.
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Bilagor
Bilaga A: Planritning – Avdelning A.
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Bilaga B: Planritning – Avdelning B.
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Bilaga C: Planritning – Avdelning C.
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Bilaga D: Planritning – Avdelning D.
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Bilaga E: Intervjufrågor
Intervjufrågor

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?
2. När öppnades förskolan?
3. I vilket stadium fick du/ni vara med och påverka utformningen av den här nybyggda
förskolan?
4. Kan du berätta hur du/ni tänkte när ni planerade inomhusmiljön?
5. Kan du berätta hur du/ni tänkte när ni planerade material?
6. Vad har du/ni för tankar bakom indelningen av de olika rummen?
7. Vad för betydelse tror du att inomhusmiljön har för barnen?
8. Vad har ni inspirerats av/fått idéer från?
9. Grundar förskolan sig på någon speciell pedagogik eller teori?
10. a. Ändrar ni något i den fysiska inomhusmiljön någon gång?
b. I så fall hur ofta? Vad ändrar ni och varför?
11. Är barnen delaktiga i utformandet av den fysiska inomhusmiljön? I så fall på vilket
sätt?
12. Vad har ni för mål och syfte med den fysiska inomhusmiljön?
13. Vad vill ni inom arbetslaget att inomhusmiljön ska stå för?
14. Har ni någon ritning på förskolan som vi kan få ta del av?
15. Är där något du vill tillägga angående den fysiska inomhusmiljön, som du känner att
vi inte tagit upp?

46

