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Den fysiska miljöns betydelse för 
inomhusverksamhet 

En studie för att synliggöra förskollärares syn på inomhusmiljön och 
dess betydelse för barns lek och lärande i förskolan med fokus på 
barn med funktionsnedsättning  

Jenny Steén  

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra förskollärares syn på inomhusmiljön och dess 

betydelse för barns lek och lärande i förskolan med fokus på barn med funktionsnedsättning. Min 

studie utgick ifrån en kvalitativ metod där jag använt mig av intervju av strukturerad modell som 

forskningsmetod. Intervjufrågorna formulerades med så öppna frågor som möjligt och delades in 

under fyra delområden, fysiska miljön, lek, lärande och funktionsnedsättning.  

Undersökningsgruppen i mitt arbete bestod av fyra kvinnliga förskollärare. Tre av förskollärarna 

arbetade på förskolan Blåsippan som var en förskola för barn mellan 1-5 år. På förskolan fanns 

barn med lättare grad av funktionsnedsättning integrerad i vanlig barngrupp. Den fjärde 

förskolläraren arbetade på förskolan Regnbågen, som var en förskola 1-5 år där det enbart fanns 

barn med hög grad av funktionsnedsättningar. Namnen på förskollärarna och förskolorna har jag 

benämnt  med fingerade namn för att värna om deras identitet. Studiens resultat visade att 

förskollärarna ansåg att miljön hade en väldigt stor betydelse för barn såväl som för barn med 

funktionsnedsättning och deras lek och lärande i förskola. Anordnar vi inte en bra och 

stimulerande miljö på ett lekfullt och lustfyllt sätt för barnen genom att göra de delaktiga i 

förskolan om hur rummen ska utformas, ta reda på vad som intresserar de som leksaker och 

material och vad de tycker är roligt så har vi inte skapat de bästa förutsättningar för barnen, vilket 

kommer att hämna deras utveckling och lärande. Det visade sig även viktigt att tänka på hur 

material serveras framför barn med högre grad av funktionsnedsättning vilket kan sluta i ett 

stereotypt beteende om barnet känner för stor press att klara av en viss prestering. Därför blir det 

viktigt att tänka på att anpassa kravnivå efter varje individs egna förmåga för att de ska kunna 

komma vidare i sin utveckling och lärande. 

Nyckelord: Miljö, Lek, lärande, funktionsnedsättning 
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1. Inledning 

Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för lek och lärande och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling 

(Lärarförbundets handbok 2008) 

Hur vi utformar rummet i pedagogisk verksamhet avgör vad som kan hända i rummet, men 

också vad som inte kan hända i rummet. Att själv gå ner på knä och med granskande ögon 

titta in i rummet och ställa sig frågan: Vad inspireras barnen göra här? kan vara en bra början 

på en  diskussion om förändring av ett rum (Åberg & Lenz 2007, s.33) 

 

Miljön i förskolan kan inspirera barnen men den kan också hindra barnens möjligheter att lära 

tillsammans. Enligt Åberg & Lenz (2007) kan vi aldrig välja bort att lyssna på barnen. Enligt dem 

är det mitt ansvar som pedagog att ständigt observera vad barnen gör i sin miljö. Vilka material 

intresserar och använder barnen? Utifrån våra observationer kan vi sedan skapa en meningsfull 

miljö som väcker barnens lust och nyfikenhet. Barnens behov och intressen bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 

 

Mitt intresse för pedagogisk inomhusmiljö väcktes genom min utbildning till förskollärare då jag 

läste ”pedagogiskt arbete mot yngre barn” som inriktning på Stockholms universitet. Miljö har 

alltid varit ett intressant ämne för mig så därför bestämde jag mig för att jag ville göra ett 

självständigt arbete om inomhusmiljö och ta reda på hur miljöer ser ut för lek och lärande på 

förskola idag, vilken tillgång barn med funktionsnedsättningar har till lek och lärandemiljöer. 

Samt vilka skillnader och likheter finns mellan verksamheterna, innehållande barn med olika grad 

av funktionsnedsättning? 

2. Teoretiska perspektiv  

2.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system 
Urie Bronfenbrenner var rysk-amerikansk psykolog Nationalencyklopedin (2010-01-12). Enligt 

Strander (2008) intresserade sig Urie Bronfenbrenner redan som barn om miljöns betydelse, om 

vad som kunde påverka en människans utveckling. Han ville ta reda på hur det kom det sig att 

vissa barn som av olika skäl inte fungerade i skolan kom att klara de allra flesta uppgifter i sin 
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hemmiljö. Enligt Strander (2008) utgår Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori ifrån ett 

samspel mellan individ och miljö.  

2.1.2 Systemteori 
Under 1900-talet utvecklade Urie Bronfenbrenner en modell mellan fyra olika system som 

påverkar varandra. Systemen kallas för mikro-, meso-, exo- och makrosystemen. Teorin bygger på 

att en individ påverkas av så mycket mer än sig själv. Genom att få förståelse för detta kan man se 

vad som påverkar en och varför (Strander 2008, Strander 2009-02-04) 

Urie Bronfenbrenner utformade systemteorin där han delade in en individs omgivning i olika 

cirkulära system. Det som händer i ett system bidrar till att något händer i ett annat. Mikro-

systemet är det första i systemet och utgörs av barnets närmiljö som det själv ingår i som till 

exempel hem, skola och kamratgrupper. Meso-systemet handlar om samspelet mellan de miljöer 

barnet ingår i till exempel föräldramöten. Exo-systemet innefattar alla de resurser som individen 

har att tillgå där den bor som till exempel skolans ledning och organisation. Det sista systemet 

makro- systemet  täcker alla värderingar men även lagstiftningar som påverkar i en viss tid  till 

exempel politiskt eller kulturellt. 

 

De aktiviteter, roller och relationer som barnet kommer att formas av, färgas av samspelet 

mellan de olika miljöerna ( Strander, 2008, s. 57) 

 

Barn kan uppleva samma situation på många olika sätt. Det som fungerar bra i en miljö kan få 

motsatt effekt i en annan. Detta innebär att man ser till helheten och försöker hitta flera orsaker 

och ser förbindelser mellan dem.  

Då finns det inte bara en orsak utan flera orsakssammanhang med många olika komponenter. 

De olika samverkande faktorerna förstärker varandra och vi kan till slut inte avgöra vad som 

är orsak och vad som är verkan  (Andersson, 2000, s 24).  

 
Man tänker att individen blir på ett visst sätt inte att individen är på ett visst sätt. Man letar 

inte efter vems fel det är utan försöker öka sin förståelse varför individen gör som den gör 

(Andersson, 2000) 

2.2 Konstruktivistiskt /poststrukturellt perspektiv   
Enligt Nordin-Hultman (2008) växte det postmoderna perspektivet fram mot andra hälften av 

1900-talet då man började ifrågasätta den moderna världsbilden och kunskapssynen. Enligt henne 

handlar ett poststrukturellt perspektiv om att vi blir på ett visst sätt. Barn är olika i olika 
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situationer och sammanhang. Det finns exempelvis flera sätt för en flicka att vara på. I skolan kan 

en flicka vara på ett sätt, och ett annat när hon är med sina kompisar. 

 

Utifrån en postrukturellt subjektsyn kan man säga att hon oavbrutet ställer sig/positionerar sig 

i relation till de möjlighetsvillkor och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör  

Nordin-Hultman (2008, s. 169) 

 

Enligt Nordin-Hultman (2008) skapar det postmoderna tänkandet dels perspektiv på den 

kunskapstradition som våra teorier om barns lärande, utveckling och socialisation är enade i men 

även att den öppnar för kunskapsintresse kring det som sker i förskolor och skolor. En postmoden 

kunskapssyn frågar inte efter ett naturligt eller normalt utvecklings-eller inlärningsförlopp mot 

vilket barnen i förskolorna och skolorna kan bedömas. Istället frågas det efter vad som i olika 

tider och platser förstås och skapas som naturligt, normalt och avvikande. Det innebär att teorier 

och praktiker skapar vad ett barn är och bör vara, till kön och till ålder på olika sätt i olika tider 

och samhällen. Om jag vill förstå varför barnen i förskolan idag uppfattas och beskrivs som de 

gör, undersök då den pedagogiska miljön menar Nordin-Hultman (2008). Enligt Åberg & Lenz 

Tanguchi (2007) kan pedagogisk dokumentation hjälpa oss att få syn på och granska vår 

pedagogiska miljö. Beroende på hur miljön anordnas på förskola talar för vad vi har för slags syn 

om förskolans roll, barn och barns lärande. 

2.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp som är betydande för studien 
 

2.3.1 Miljö 

Med miljö åsyftar jag den fysiska miljön, förskolans inomhusmiljö. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (1999) skriver om miljö ur fysiska och psykiska aspekter. Den psykiska miljön handlar 

om atmosfären, stämningen i verksamheten medan den fysiska miljön handlar om utrymmen och 

material. Enligt Davidsson (2008) har den fysiska miljön betydelse för barns lärande. Skillnader 

mellan förskola och skola har påvisats av nordisk pedagogisk forskning när det gäller utformning 

av den fysiska miljön. Det finns nästan inga rum som är så starkt laddade med värderingar som 

skolans klassrum och förskolans lekrum. Hur rummen ser ut och vilket material som barnen 

erbjuds har stor betydelse för hur och vad barn lär sig. Enligt Davidsson ska barn ha möjlighet att 

kunna välja vilken plats de vill befinna sig på. Rummen skall kunna ge barnen möjligheter till 

inflytande över sin vardag. Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan har den pedagogiska miljöns 

utformning betydelse för barns inlärning. Rummet bör utgöra en miljö som ger barnet utrymme 

för både det aktiva och utforskande.  
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I förskolan arbetar och vistas vuxna och barn tillsammans. Miljö och material måste därför kunna 

förse olika behov och fungera för alla som vistas där. Ett genomtänkt material ihop med en god 

placering och presentation av hur materialet kan användas blir därför viktiga faktorer i en god 

arbetsmiljö menar Lagerbielke (1982). Vidare skriver han att material måste kunna tillgodose 

olika utvecklingsstadiers speciella behov i förskola, alltifrån det lättare till det svårare. För vissa 

barn med särskilda behov åsyftar Lagerbielke att det gäller att hålla lagom stor svårighetsgrad. 

Stegen ska vara just så stora att de ger ett lagom mått av ansträngningar. Material som är för 

enkelt eller för svårt upplevs av barnen som meningslöst eftersom det inte ger något utbyte och 

leder inte till någon meningsfylld aktivitet. Som personal gäller det att kunna avväga, väcka, 

stimulera och uppmuntra barnens nyfikenhet och kreativitet. Då och då kan det också vara bra att 

tänka igenom när olika material bör introduceras.  Det lilla barnet ska kanske börja med bara tre 

färger eller en färg för att när det blir större och kunnigare få pröva mer avancerade material och 

tekniker skriver Lagerbielke. 

 

I  Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande skriver Nordin-Hultman (2008) om 

förskolemiljön ur ett historiskt perspektiv. Från tidigt till sent 1900-tal förknippades den svenska 

förskolan med hemmet, en så kallad hemdiskurs där förskolerummen sågs som en kontinuitet 

mellan förskolan och hemmet. Hon menar att inredningen i den svenska förskolan påminde 

mycket om de möbleringar som fanns i barnens hem som bord, stolar och hyllor, ett rofyllt hem 

vilket de svenska förskolerummen ofta såg ut. Materialet var ofta som många barn var vana vid 

hemifrån, såsom kritor, spel, docksäng och duplo. Hemmets idé om ordning och renlighet 

medförde att enbart ett få material skulle vara tillgängligt för barnen. Dessa material skulle 

dessutom vara nästintill kladdfria. Material som smutsade till eller kladdade ner skulle finnas i 

lådor och hyllor längre upp i skåp dit barnen inte kunde nå. 

 

I samma bok som nämnts ovan skrivs det även om en alternativ verkstadspedagogisk diskurs. 

Denna diskurs beskrevs som en variationsrik miljö av tillgängligt material med fokus på lek, 

utforskande och experimenterande, vilket gick att se som en motdiskurs till hemdiskursen. 

Nordin-Hultman skriver att ett centralt tänkande i det verkstadspedagogiska synsättet på material 

är att hela tiden utveckla barns möjligheter till lek och experimenterande med sand och vatten 

inomhus med till exempel burkar i olika storlekar, trattar och silar. Ett annat centralt inslag i den 

verkstadspedagogiska diskursen som Nordin-Hultman lyfte upp är att det borde finnas mer 

material av det tekniska, naturvetenskapliga och laborativa. Experimentmaterial som 

förstoringsglas, prismor, magneter och vågar saknas oftast helt på förskolor. I en verkstadsdiskurs 

ska material vara tillgängligt för barnen där de inte skall behöva fråga en vuxen för att kunna ta 

fram önskat och intressant material. 
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2.4 Lek 

Norén-Björn (1998) skriver om lek. Hon skriver att det finns en hel del forskning och litteratur om 

lek men att det inte finns någon direkt klar definition av vad lek egentligen är. Olika forskare 

lägger tonvikt vid olika sidor hos leken men hon poängterar att alla som skriver om lek är eniga 

om att leken är viktig för barns välbefinnande och utveckling. Ett behov som är lika viktigt som 

att få mat och att få sova.  Knutsdotter Olofsson (1987) skriver också om lek. Hon sammanfattar 

olika forskares försök att definiera begreppet lek. Den teoretiker vars definition hon fastnat för är 

teoretikern Gregory Bateson som ger följande definition av lek:  

Han menar att barnet meddelar sin omvärld genom en metakommunikativ signal att ””Detta 

är lek””. Det är denna signal som avgör om något är lek eller inte. Signalen ger en ram kring 

leken, som härigenom får en början och ett slut vare sig det är frågan om att dribbla med en 

plastskål eller leka doktor (Knutsdotter Olofsson 1987, s. 20)   

 

Enligt Norén-Björn (1998) har en norsk psykolog vid namnet Magne Raundalen uttalat sig om att 

det finns ett intimt samspel mellan arv och miljö i människans utveckling, att människan är starkt 

påverkbar av sin miljö och kan, om chansen ges utveckla sin intelligens och sitt känsloliv, liksom 

sin sociala fantasi och inlevelseförmåga. Vidare understryker Bruner i samma kapitel från Norén-

Björn:s bok att det inte finns någon art som är så outvecklad vid födseln och påverkbar av miljön 

som människan. Han påstår att det är endast genom att leka som vi kan bli mänskliga.  

Johansson & Pramling Samuelsson, (2007) skriver i sin bok ”Att lära är nästan som att leka ” om 

att inta ett barns perspektiv, hur man som vuxen då ger utrymme för barns eget meningsskapande 

och initiativ där barnen blir delaktiga i det de lär sig.  

 

I de mer formbundna samspelen försöker däremot läraren att göra sig till tolk för barn          

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s.227) 

 

Detta ovanstående citat menas med att läraren försöker då arrangera lekfulla läraraktiviteter 

utifrån sitt perspektiv istället för att lyssna på barnens önskan och ta hänsyn till det de tycker är 

roligt. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987 ) är det viktigt att anordna en bra lekmiljö för barn. I en 

förskolemiljö som stimulerar till en utvecklad lek och skapande verksamhet kommer barnen att 

leka alltmer komplicerade lekar. Hon menar att i en förskolemiljö där material och regler hindrar 

att lek och skapande verksamhet utvecklas kommer barnen att enbart sysselsätta sig med 

kortvariga aktiviteter eller bara driva omkring. De vuxnas inställning har stor betydelse för vad 

barnen gör, om de leker utvecklande, om de ägnar sig åt sysselsättningar eller motoriska 

aktiviteter. 
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2.4.1 Lekmiljö 

Brodin & Lindstrand (2008) menar att alla kan vara med i en tillåtande lekmiljö. I FN:s 

konvention om barnets rättigheter betonas artikel sex. 

Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och   

utveckling (Utrikesdepartementet 2006, s. 35) 

 

Stor vikt har lagts vid barns tidiga utveckling samt rätten till lek, där leken har betydelse för barns 

utveckling skriver Brodin & Lindstrand. Forskning visar att lek är en väldigt bra metod för 

träningseffekt för barn med funktionsnedsättningar. Vad innebär funktionsnedsättning då? 

  

2.5 Handikappbegreppet/ funktionsnedsättning  

 
Vid mitten av 1960-talet fick handikappbegreppet en ny innebörd och sågs ur ett miljörelativt 

perspektiv.  

Ett handikapp är de nackdelar som en nedsatt funktionsförmåga kan komma att utvecklas till 

för en individ om den omgivande miljön inte är anpassad till hans eller hennes förutsättningar 

(Gustavsson, 2004, s. 18)  

 

Begreppet handikapp kan uppfattas förolämpande för personer med funktionsnedsättningar. 

Därför har begreppet funktionsnedsättning kommit att definieras som följande:  

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder 

definieras: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen  (Wikipedia, 2009) 

 
Enligt Wikipedia, (2009) är ett funktionshinder inte något som en person har utan det är miljön 
som är funktionshindrande.  
 
 
2.5.1 Funktionsnedsättning och lek 

Enligt Davidsson (2008) upplever de flesta barn med funktionsnedsättningar träning som något 

jobbigt och tråkigt. Han menar att kombination av träning och lek, lustfyllda lekar skulle kunna 

vara ett gynnsamt sätt för inlärning och träning där barnet under lek automatiskt tränar sitt 

perceptuella, känslomässiga, motoriska, intellektuella och sociala förmåga utan att anstränga sig. 

Lek för barn med grava funktionsnedsättningar kan handla om att vuxna i deras närhet förstärker 

lek genom syn- hörsel- känsel och rörelseintryck så barnet får en upplevelse av deltagande i en 

gemensam aktivitet. Enligt Brodin & Lindstrand (2008) blir den vuxnes närvaro en förutsättning 

till lek och är ofta den som tar initiativ och bestämmer vad barnet ska leka. Studier har gjorts där 

lek används som ett diagnostiskt redskap för barn med funktionsnedsättningar gällande lärande 
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Brodin & Lindstrand. Barn med funktionsnedsättningar tycker oftast om samma typer 

av lekar och leksaker som andra barn. Barn med nedsatta funktioner kan däremot ha lite svårt att 

genomföra vissa lekar på grund av en motorisk eller intellektuell funktionsnedsättning som 

begränsar dem. Lek för barn med grava funktionsnedsättningar kan handla om att föräldrar och 

andra vuxna runt om barnet genom lek förstärker syn-, hörsel-, känsel- och rörelseintryck så att 

barnet får en upplevelse av deltagande i en gemensam aktivitet (Brodin & Lindstrand, 2009). 

 

2.5.2  FN:s barnkonvention 

I konventionen om barnets rättigheter lyfts artikeln 23, barn med funktionsnedsättningar särskilt 

fram: 

Barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och ansträngt liv under 

förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva 

deltagande i samhället  (Utrikesdepartementet, 2006, s.43) 

 

I västerlandet ses leken som utvecklingsbefrämjande och anses därför bidra till att ge barn 

fullvärdigt liv genom att möjliggöra delaktighet och deltagare i samhällslivet. Det innebär att 

alla barn har rätt till lek men också att barn behöver leka för att utvecklas (Brodin & 

Lindstrand, 2009, s.87). 

Fungerande i vardagssituationer är fokus för delaktighetsperspektivet Socialstyrelsens fältgrupp 

(2003). Har en person svårigheter att spontant uttrycka sina behov och önskningar på grund av sin 

funktionsnedsättning blir det en utmaning för personal i en verksamhet att gemensamt hitta 

metoder och lösningar för att få denna person delaktig. Det kan handla om att ta bort aktiviteter 

som inte uppskattas och som alternativ införa meningsfulla aktiviteter. Delaktighet bygger på 

lyhördhet från arbetslaget som ständigt måste vara engagerade och anpassbara över 

verksamhetens innehåll och upplägg. Enligt Almqvist, Eriksson, Granlund (2004, kap 8) kan man 

till exempel öka delaktigheten för personer med funktionshinder genom att hjälpa personen med 

kortsiktiga mål, ett annat förslag är att öka individens delaktighet i gamla som nya miljöer, ta reda 

på om individen har de kunskaper och färdigheter som krävs för att vara delaktig i en viss 

aktivitet.  

2.6 Lärandemiljö 

Lärande har av tradition gått från generation till generation i form av så kallat institutionellt 

lärande där samhället står för en stor del av påverkan (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

2003). 
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Norén-Björn (1998) anser att inlärning ska ske i naturliga sammanhang, utifrån hur vi bemöter 

barnet, vuxna emellan och inte bara genom lek och arbete.  Barnet tolkar sammanhang utifrån sitt 

perspektiv och drar sedan slutsatser om mänsklig samvaro och om hur man bör vara mot varandra. 

Då barnet leker och prövar olika saker som att klä på sig, äta och städa får det erfarenheter om 

föremåls egenskaper såväl som om olika sociala regler och förhållningssätt. Inlärning i sådana 

situationer omfattar intellekt, känsla och sociala förmåga, motorik och så vidare. Norén- Björn 

anser att det är viktigt att barnet får tillfällen från ett så brett register som möjligt. För att 

tillgodose barnet detta är planering och utvärdering en nödvändighet där man pratar om val av 

material, rutiner och temaarbeten. Vid utvärdering är det även viktigt att tänka på dels vad 

gruppen som helhet har haft tillfälle att bearbeta och hur olika enskilda barn tillgodogjort sig 

temat.  

2.6.1 Inlärningsprocessens olika faser. Från konkret till abstrakt 

Enligt Norén-Björn (1998) finns det olika inlärningsfaser. Barnet måste få observera, sortera, 

klassificera, abstrahera och generalisera för att få en fullständig inlärning. Barn lär sig till exempel 

att hantera föremål genom att observera och pröva de i olika sammanhang. För det mesta låter vi 

barnen göra saker, leka och hjälpa till men ibland glömmer vi bort att låta barnen få systematik i 

sina upplevelser. Vad hör ihop med vad?  Likaså vardagssituationer som erbjuder tillfälle att 

sortera och klassificera som till exempel dukning och städning. Även tillfällen där barnet får tänka 

till, varför lade du bilen bland dockorna? Det logiska tänkandet utvecklas under hela 

förskoleåldern. Utifrån konkreta situationer lär sig barnet att abstrahera begrepp, att tankemässigt 

kunna räkna ut hur det blir utan att behöva pröva detta i konkret handling. Barnet lär sig att 

resonera sig fram till olika slutsatser och paralleller till sitt resonemang. Barnet kan då 

generalisera tänkandet. 

2.6.2 Barn lär sig genom lek 

 
Lek är en av de viktigaste arenorna för barns utveckling och lärande. I leken undersöker, 

prövar och bearbetar barnet olika områden sitt lärande. När barn arbetar med att erövra sin 

omvärld och att utforska matematiska begrepp så får de den förståelsen genom att bland 

annat leka, skapa, prata, springa och röra på hela kroppen (Skolverket 2009-10-09)    

 
Dagens läroplan för förskola har inte några mål för området lek men skolverket har på regeringens 
uppdrag tagit fram ett förslag där lek ska komma att innefatta fyra mål i förskolans läroplan.  
Skolverket föreslår följande mål för lek: Förskolan ska främja barns utveckling och lärande 
genom att ge varje barn rika tillfällen att: 
 

• Utveckla och fördjupa sin lek 
• Använda sin fantasi och förmåga att låtsas 
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• Utveckla sin förståelse för och själva  tillämpa och skapa regler i lekar 
• Röra sig fritt och allsidigt och använda sin kropp och sina sinnen i lek. Även om barn föds 

med en förmåga att leka så betyder det inte att leken kommer att utvecklas av sig själv 
.Lek utvecklas när det finns engagerade vuxna i närheten som är intresserade att bidra 
med material, uppslag, idéer för att föra den framåt.  

 
Förskolan har som uppgift att bidra med en miljö som möjliggör en sån varierad lek som 
möjligt. Då en del barn kan ha svårt att leka krävs tidiga pedagogiska insatser för att utveckla 
dessa barns lekförmåga och föra in dem i lekgemenskapen  
 

(Skolverket, 2009-10-09)  

3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på inomhusmiljön och dess betydelse 

för barns lek och lärande i förskolan med fokus på barn med funktionsnedsättning  

 

De centrala frågeställningarna är: 

• Hur ser miljöer ut för lek? 

• Hur ser miljöer ut för lärande?   

• Vilken tillgång har barn med funktionsnedsättning till lek och lärandemiljöer? Samt vilka 

skillnader och likheter finns mellan verksamheterna, innehållande barn med olika grad av 

funktionsnedsättning? 

4. Metod  

I denna del presenteras metodavsnittet med tre underdelar. Först presenteras val av metod 

för undersökningen, sedan intervju som metod. Tillsist redovisas en metoddiskussion.  

4.1 Val av metod 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig utav kvalitativ 

forskningsmetod. Enligt Bjørndal (2005) försöker man då komma fram till en djupare förståelse 

av det som studeras än vid en kvantitativ metod där man oftare använder siffror när det gäller att 
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göra beräkningar av insamlat data. Jag har använt mig av den kvalitativa metoden för att jag ville 

fokusera på förskollärares inställning och resonemang kring den fysiska inomhusmiljön i förskola. 

4.2 Intervju 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på inomhusmiljön och dess betydelse 

för barns lek och lärande i förskolan med fokus på barn med funktionsnedsättning  

 

4.2.1 Val av undersökningsgrupp/förskolor 

Undersökningsgruppen jag valt ut består av fyra kvinnliga förskollärare. Tre av dessa 

förskollärare arbetar på förskolan Blåsippan som är en förskola för barn 1-5 år där går barn med 

lättare grad av funktionsnedsättning som är integrerade i vanlig barngrupp. Den fjärde 

förskolläraren arbetar på förskolan Regnbågen som är en förskola 1-5 år där det enbart går barn 

som har hög grad av funktionsnedsättning.  Jag har både fått hjälp och tagit eget initiativ till att 

hitta personer till min studie. Enligt Thomsson (2002) handlar urvalet mycket om kontaktbarhet: 

Personer som väcker känslor av värme och tillgänglighet blir lättare deltagare i intervjuer än 

personer som väcker känslor av rädsla och ängslan vid det första mötet.  

 

4.2.2 Genomförande av intervjuer 

Enligt Bjørndal (2005) finns strukturerade och ostrukturerade intervjuer. I de ostrukturerade 

intervjuerna flyter samtalet mycket fritt där samtalsledaren i begränsad utsträckning gjort en plan 

för hur samtalet ska ledas. I de strukturerade intervjuerna har frågorna formulerats i förväg där 

man har som ändamål att få in ett mer bestämt svar eller uppfattning. Jag använde mig utav en 

mer eller mindre detaljerad strukturerad intervju med så öppna frågor som möjligt där jag delat in 

mina frågor under fyra delområden, fysiska miljön, lärande, lek och funktionsnedsättning. På så 

vis skulle det senare komma att underlätta för mig då det var dags att jämföra de olika personernas 

svar i resultat delen.  

 

De tre intervjuade förskollärarna har i förväg fått veta vad jag skulle använda min intervjun till 

samt fått tagit del av mina intervjufrågor där de alla tre valde att delta av egen vilja. Ja 

informerade också att de skulle förbli anonyma och att jag skulle ändra alla intervjuades namn och 

förskolorna för att skydda deras identitet.   

 

Jag har använt mig av ljudinspelning i mina intervjuer. Enligt Bjørndal (2005) är fördelen med att 

spela in samtal att man kan lyssna flera gånger om och även spola tillbaka inspelningen för att 

höra samtalet om och om igen om man missat något vilket man inte kan göra om man bara skriver 
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för hand. Enligt Wehner-Godée (2000) får man också ett väldigt rikt innehåll när man ska 

bearbeta sitt material med ett inspelat material i jämförelse med enbart vanliga anteckningar. 

 

För samtliga intervjuer avsattes en timme men de flesta intervjuerna höll på i cirka en halvtimme. 

Den första och tredje intervjun var inbokad tidigt på morgonen och hade bra flyt där vi kunde sitta 

i lugn och ro i ett enskilt rum utan att bli störda. En situation som kännetecknas av lugn och ro 

bidrar till ett gott klimat i samtalet med intervjupersonen enligt Bjørndal (2005). Den andra 

intervjun var inbokad sent en eftermiddagen under en något stressad timme. Miljön runtomkring 

oss var däremot lugn där vi kunde sitta enskilda i ett rum utan att bli störda. Den sista intervjun 

var inbokad på förmiddagen och hade bra flyt. Jag kunde ibland dock känna mig okoncentrerad av 

att det var en del spring och stoj utanför rummet vi satt i. Enligt Thomsson (2002) kan det vara 

svårt att arrangera en intervju så att den sker helt ostört.    

 

4.2.3 Bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna har bearbetats genom transkribering där jag använt mig av diktafon som hjälpmedel. 

Jag har sedan skrivit ner ordagrant vad som sagts från varje intervju och därefter sammanställt 

svaren från alla intervjuer under mina frågeställningar. Hur ser miljöer ut för lek? Hur ser miljöer 

ut för lärande? Samt vilken tillgång har barn med funktionsnedsättningar till lek och 

lärandemiljöer samt vilka skillnader och likheter finns mellan verksamheterna -  innehållande barn 

med olika grad av funktionsnedsättning samt barn som inte ansägs ha sådana? 

4.3 Metoddiskussion 
I detta kapitel diskuteras faktorer som kan ha påverkat studiens resultat 

 

Tiden: I en av intervjuerna upplev tidspress vilket kan ha påverkat studiens resultat då 

intervjuaren inte hann berätta klart allt den ville få sagt. 

 

Tolkning: En intervju blev ett bortfall i min studie. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan vissa 

intervjupersoner få en chock när de läser en intervju med sig själva. Den ordagrant utskrivna 

intervjun kan framstå som osammanhängande och förvirrad.  Anledningen till bortfallet var att en 

tolk hade funnits vid intervjutillfället. Efter transkribering av intervjun kände intervjupersonen 

inte igen orden från den transkriberade texten. Tolken hade inte hade översatt intervjun på ett bra 

sätt vilket resulterade i att jag inte fick använda mig av den intervjun i min studie. 

 

Reliabilitet: Begreppet handlar om tillförlitlighet. Studiens resultat kan ha påverkats då jag är  

oerfaren intervjuare vilket kan ha lett till att jag missat något i det insamlade materialet och även 
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att jag i en intervju hade svårt att lyssna på det som sades på grund av dålig ljudkvalitet vilket 

också kan påverkat att jag missat något viktigt för min studie. 

 

Störande faktorer: I en av intervjusituationerna var det ganska mycket stim och skrik utanför 

rummet vi befann oss i som kan ha påverkat studiens resultat då jag blev okoncentrerad och kan 

ha missat någon reflektion kring det som personen berättat i stunden.  

 

Jag ställer mig frågande till om jag kommer att välja samma forskningsmetod, intervju om jag 

kommer att skriva ett självständigt arbete någon mer gång i framtiden. För mig var det en mycket 

tidskrävande metod och jag hade svårt med att få till fyra intervjuer i detta arbete. En intervju blev 

ett bortfall i min studie där jag hade använt mig utav tolk, vilket medförde att jag inte hann bli klar 

i utsatt tid med min uppsats. Jag är ändå övertygad om att jag tillslut fick till de bästa intervjuerna 

för min uppsats.  

4.4 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) finns fyra huvudkrav för att bedriva forskning: 

 

Informationskravet, vilket innebär att forskaren måste informera deltagare om syftet med 

forskningen samt att det är frivilligt att delta  Jag var noga med att skicka ut brev innan jag begav 

mig ut på intervju samt informera om vad intervjun skulle komma att användas till .   

 

Samtyckteskravet innebär att man har medverkandes samtycke för den studie man bedriver och att 

medverkande kan när som helst avbryta deltagandet. Samtliga personer i min uppsats har gett 

godkännande till sitt deltagande  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren är skyldig att garantera anonymitet för 

undersökningsdeltagare. Namnen på de medverkande och förskolornas namn är fingerade för att  

skydda deras identitet.  

 

Nyttjandekravet står för att allt insamlat material för forsknings syfte får inte användas till något 

annat ändamål än den aktuella forskning som forskaren uppgett. Jag informerade om att allt 

insamlat material endast kommer användas för min uppsats.  



 17

5.Resultat  

I detta kapitel sammanfattas förskollärarnas intervjusvar. Jag har valt att redovisa mitt 

resultat genom att presentera mina frågeställningar var och en för sig för att göra det 

enklare för läsaren att ta del av min studie. Mina frågeställningar är. Hur ser miljöer ut för 

lek? Hur ser miljöer ut för lärande? Vilken tillgång har barn med funktionsnedsättningar 

till lek och lärandemiljöer? Samt vilka skillnader och likheter finns mellan verksamheterna 

- innehållande barn med olika grad av funktionsnedsättning  

 

Personerna jag intervjuat är: Camilla, Irma och Maria som jobbar på förskolan Blåsippan som är 

en förskola för barn 1-5 år där det går barn med lättare grad av funktionsnedsättning som är 

integrerade i vanlig barngrupp. Angelica arbetar på förskolan Regnbågen som är en förskola för 

barn 1-5 år där det enbart går barn med hög grad av funktionsnedsättning. Jag benämner 

intervjupersonerna och namnet på förskolan med fingerade namn för att värna om deras identitet. 

5.1 Resultat av intervjuer 
 
5.1.1 Hur ser miljöer ut för lek? 

Maria på förskolan Blåsippan anser att de har en stor och gynnsam lekmiljö på deras förskola. 

Allting de gör kommer in i leken: teater, skrivutveckling, språkutveckling, matematik, genus, 

teater, natur med mera. Irma som också jobbar på Blåsippan tycker på samma sätt som Maria att 

de har en gynnsam inomhusmiljö för lek men att de kanske har lite för mycket leksaker vilket 

ibland skapar oro hos vissa barn som inte riktigt vet vad de ska göra. 

 

Man kan inte ha en hink med massor med djur, utan man måste ta upp något så barnen ser 

att det skapar någon tanke. Ibland får man vara lite sparsmart och följa efter barnen och titta, 

att nu börjar de bli jätteintresserade av bondgårdsdjuren och utveckla den leken. (Irma, 

förskollärare på Blåsippan) 

 

Något både Maria och Camilla betonar är att det är viktigt att introducera miljön för barnen för att 

de ska kunna förstå vad den kan användas till och hela tiden kunna reflektera och ifrågasätta över 

den miljön som man har. Vad gör barnen egentligen i ateljén är de inte alls där? De är alltid i 

bygg- och konstruktionsrummet  hur kommer det sig? För att det är alltid tilltalande att gå in i det 

rummet. Camilla menar att en i en tillåtande miljö är oftast där barnen väljer att vistas i och leka. 

 



 18

I ateljén kanske barnen aldrig får låta sina konstverk, bilder och skapelser vara kvar utan 

måste alltid lägga sina  konstverk och bilder  i hyllan, men i byggrummet, där får mitt torn stå 

kvar till nästa dag  (Camilla, förskollärare på Blåsippan) 

 

Maria menar att man märker på barnen när de väljer att inte vara i de olika rummen för de tycker 

inte att det är roligt. Något som Irma nämnde var att de rum som är populära på förskolan är de 

rum där ledarbarnet finns, ett barn som har lätt att få med sig andra barn men det kan även vara ett 

ledarbarn som vill hitta på hyss och tokerier. Irma berättar att då man jobbar med de äldre barnen 

på uppåt fem år så söker sig gärna de mer till att leka ifrån de vuxna. Barnen kanske då hellre 

söker sig till en speciell hörna, vrå eller ett rum som ligger lite avskilt. Irma menar att det gäller 

att hela tiden vara lyhörd som förskollärare. Vill barnet hellre pyssla i dockrummet än i ateljén så 

ska det få göra det. Både Irma, Maria och Camilla lägger tonvikten på att miljön måste vara 

skapad  så att den är tillgänglig och anpassad för barnen. Miljöns utformning är aldrig något som 

blir färdigt utan den måste arbetslaget regelbundet inventera, dokumentera, reflektera och 

observera över. 

  

Miljön ska vara utformad på det sättet att det inte ska finnas några faror för barnen när de är 

själva i ett rum. Är det några barn som vill gå in i ateljén så ska de få göra det. Det ska vara 

tillåtande för barnen (Camilla, förskollärare på Blåsippan) 

 

På förskolan Regnbågen handlar det inte så mycket om leksaker utan i deras miljö handlar det mer 

om att presentera upplevelser för barnen. Förskollärare Angelica berättar att eftersom barnen har 

svårigheter med det sociala samspelet och däribland leken så kan barnen oftast inte ta eget 

initiativ till lek vilket gör att upplevelser är det som intresserar barnen mest  

 
Det kan till exempel vara ett draperi som hänger på väggen,  någonting som blänker. En 

vanlig skurborste på väggen så man kan känna hur det känns. Lek för ett barn som vistas här 

kan vara att välta ut lådan med ärtpåsar och sitta och kasta de. Lek kan vara att ta stora 

bollen och rulla den framför sig hela vägen över rummet (Angelica, förskollärare på 

Regnbågen) 

 
Angelica anser att de har en miljö som är anpassad för lek, dock inte för rollek då deras barn 

ännu inte är där än i sin utveckling. Vidare anser hon att miljön inte heller är anpassad för att 

barnet själv ska kunna gå och hämta material för skapande lek. 

 

.......om vi plockar fram material för skapande verksamhet och bara serverar det för barnen 

då slutar det med ett stereotypt beteende ofta där barnet sitter och river sönder eller sitter 

och kramar lera i sina händer och det anser vi inte främjar barnets utveckling (Angelica, 

förskollärare på Regnbågen)  
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5.1.2 Hur ser miljöer ut för lärande? 

 
Den som inte tycker lek och lärande hör ihop bör nog ta en tankerunda till (Maria, 

förskollärare på Blåsippan)  

 

Något alla förskollärare på förskolan Blåsippan är enade om är att lärandet ska vara lekfullt. Barn 

lär sig ofta omedvetet. Maria berättar att det ska vara roligt att lära sig, som till exempel att lära 

sig klippa. På förskolan försöker de alltid presentera material att det ska se spännande ut för ögat 

med olika färger och former. Camilla anser att introduktion av ett material är en stor del som vi 

ofta missar. Hon menar att vi måste visa barnen vad som finns att göra och erbjuda de olika sätt. 

Inte bara att de ska få klippa och klistrar en gång i veckan utan vad mer går att göra? 

 

Utmana barnen! Kan man använda färg och lera samtidigt? Kan man använda pärlor med 

lera? (Maria, förskollärare på Blåsippan) 

 

Syftet med miljön på förskolan Blåsippan är att ständigt utmana barnen i deras kreativitet, 

utforskande och lärande. Att ha en miljö som hela tiden anpassas och förändras utifrån barnen.  

Camilla berättar att allt de gör är kopplat till läroplanen med ett syfte. Hon menar att det är viktigt 

som pedagog att veta varför man gör sina val och vad det kan ge barnen, även att kunna diskutera 

det med föräldrarna, varför miljön ser ut och är utformad som den gör på förskolan.  

Både Camilla och Irma har likartad åsikt om att många svenska förskolemiljöer ser ut som en 

hemmiljö.   

 

Vill man att miljön på förskolan ska vara vardagsrumslikt? eller vill man att det ska vara en 

verkstad? en miljö av tillgängligt av material. I ett vardagsrum får man inte göra vad som 

helst. Vad lär det oss? Jo, att man ska sitta still för att något kan gå sönder.  Förskolan ska 

definitivt ha verkstadskaraktär. Det ska vara nyfikenhet, det ska vara utforskande, det ska 

vara tillåtande,  det ska vara roligt.  Vi ska skapa en miljö för barnen där det finns möjlighet 

till lärande (Camilla, förskollärare på Blåsippan) 

 
Camilla menar att man kan hämma barns lärande om man hela tiden ifrågasätter och tillrättavisar 

det som barn gör. Om barn tar kuddar från ett rum och går in i ett annat rum så måste de få kunna 

göra det. Det barn gör i sin lek är en process, det är lärande och de har roligt. Camilla tycker att ju 

mer man bjuder in barnen att vara delaktiga desto mer blir miljön mer lärande för de. Det handlar 

om att kunna fånga det barnen är intresserade utav.På förskolan Blåsippan är alla förskollärare 

överens om att den fysiska inomhusmiljön betyder enormt mycket för barns lärande. Finns det 

inte någon attraktiv och stimulerande tillgänglig miljö så hämmas barns lärande. 
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Ta in barnen och gör dem delaktiga i hur förskolan, hur rummen ska utformas, Vad tycker de 

är leksaker. Vad vill de jobba med? Vad är de intresserade utav?  Eftersom vi ska fokusera på 

barnens lärande processer så måste vi lyssna på barnen. Vi måste möta de där de är (Camilla, 

förskollärare på Blåsippan) 

 
Irma menar att det som hämmar i miljön är oftast på grund av att vi vuxna som sätter gränser för 

vad som är lämpligt respektive icke lämpligt att göra i miljön. 

Vad är det värsta som kan hända om ett barn leker med lite vatten i handfatet? Eller när barn 

ska måla så får de bara ett papper. De får aldrig det här flödet att rita tills de är klara. Man 

lägger alltid fram ett papper, en lerklump eller tar fram en bok som de ska läsa (Irma, 

förskollärare på Blåsippan) 

 

Irma menar att det är en pedagogisk konst att ta till vara på vardagliga möten med barnen. Som att 

benämna och sätta ord på,  matematiskt tänkande och så vidare. Då barnen ska gå ut. Att benämna 

”strumpa” vad de tar på sig och i vilken ordning och hur man gör. Lärandet sker hela tiden och det 

gäller att få syn på det.  

 

Barn lär ofta av varandra.... ett barn kan stå och titta på sin kompis när den ska ta på sig 

strumporna och så försöker man säga barnet ”ta på dig strumporna du också” men det kanske 

tittar på det andra barnet. Hur gör hon? Och lär av sin kompis (Irma, förskollärare på 

Blåsippan) 

 

Dokumenterar man hela tiden så kan man se att nu i januari så kunde hon inte sätta på sig 

strumpan men om man reflekterar över det så kanske man märker att hon kan det i mars och 

då har hon lärt sig det. Kan hon det inte i augusti, då får man börja fundera på hur vi ska lära 

barnet den processen (Irma, förskollärare på Blåsippan) 

 

På förskolan Regnbågen är tanken i verksamheten inte så mycket att utmana till lek utan mer  

inriktat på lärande och kommunikation. De försöker alltid jobba väldigt nära barnen och vara 

lyhörda för deras behov och alltid utvärdera kring det som händer. Till exempel om ett material 

inte används. Varför används det inte? Behövs det göras mera synligt? Eller fyller det helt enkelt 

inte de behov barnen har just nu. Angelica berättar att de jobbar enligt läroplanen som vilken 

förskola som helst men att de kanske gör det på en lite mer grundläggande nivå eftersom deras 

barn har en hög grad av funktionsnedsättning vilket kräver extra stöd och resurser. 

 

Det som gynnar barns lärande på en vanlig förskola. Det som lockar barnen till upptäckande, 

upptäckarglädje, nyfikenhet. Det främjar lärandet på en vanlig förskola. Hos oss är det precis 

tvärtomt. FÖR mycket material det hämmar barnen, det fungerar störande för våra barn här 

(Angelica förskollärare  på Regnbågen)  
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Angelica menar att det gäller att locka barnens nyfikenhet och utmana barnen i lagom portioner. 

Om de ger barnen en för stor utmaning att de känner att de inte klarar av en nivå så slutar det 

oftast med ett utbrott hos barnen. Kravnivån måste vara precis rätt för barnet för att de ska kunna 

komma vidare i sin utveckling och lärande. 

 

5.1.3 Vilken tillgång har barn med funktionsnedsättning till lek och 
lärande? Samt vilka skillnader och likheter finns mellan 
verksamheterna - innehållande barn med olika grad av 
funktionsnedsättning? 

 

Leken är ett lärande hela tiden. I leken så lär man sig allting. Turtagning, samarbete och så 

vidare (Irma, förskollärare på Blåsippan) 

 

Irma, Maria och Camilla som jobbar på förskolan Blåsippan har alla samma åsikt om att man 

leker alltid i förskolan när man lär sig. Vad man än gör så leker man. Till exempel berättar Irma 

att en lek för barn med hörselnedsättning kan vara att man lär barnen att lyssna. Det går att göra 

alltifrån att ha en bandspelare, tappa saker eller spela på något instrument. Blåsa såpbubblor är en 

uppskattad lek där man får in munmotorik. Ett annat exempel Irma berättar om är barn som har 

svårt att förstå,  till exempel autistiska barn,   

..........”komma till mig,” att det blir en lek. Att de ska komma precis till mig och att de inte 

ska springa till någon annan. Turtagning, att bara slå en tärning. Nu är det din tur. Att bara 

lära sig att slå en tärning kan vara jättesvårt för andra barn, bara den handrörelsen. Klappa 

namnet och sjunga deras namn, man leker all inlärning. (Irma, förskollärare på Blåsippan) 

 

Något både Irma och Camilla hade samma åsikt om var att det gäller att presentera allt lärande på 

ett lekfullt och lustfyllt sätt. Så fort ett barn får en känsla av att nu måste det prestera eller lära sig 

något så kan det börja protestera, då gäller det som pedagog att man har fantasi och kan till 

exempel leka flygplan eller bil för det lära det här barnet att få in ett speciellt ljud. 

 

På förskolan Blåsippan försöker de alltid planera sin verksamhet utifrån de barn som finns på 

förskolan så att alla kan vara med i aktivitet. Till exempel har de ordnat med teater för barn som 

haft hörselnedsättning. Irma berättar att då man jobbar med barn i behov av särskilt stöd som 

kanske blir oroliga då det är mycket folk runtomkring där försöker de anpassa situationer och 

tidpunkter för barnet där man förmodas att tro att det inte kommer lika mycket människor. Oavsett 

vilket barn som finns på förskolan så försöker de alltid att anpassa aktiviteter utifrån barnens 

förutsättningar och behov. Som förskollärare Camilla sa. Det är en barngrupp, ett arbetslag, en 
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miljö och det kräver att arbetslaget hela tiden får stöta och blöta och reflektera kring vad som 

händer på förskolan. 

 

Den fysiska miljön är en grundförutsättning för barnens lärande. Kan vi inte få till en bra 

inomhusmiljö för våra barn då har vi inte skapat förutsättningar för de att lära (Angelica, 

förskollärare på Regnbågen) 

 

På förskolan Regnbågen försöker de ha material på barnets nivå, men även på den 

utvecklingsmässiga nivån. Då det finns barn som inte kan gå har de anpassat verksamheten med 

låga hyllor i golvnivå för att barnen ska kunna ta material själva. Vidare berättar Angelica att de 

också har barn som inte kommunicerar och där gäller det att hela tiden hitta en 

kommunikationsnivå som passar barnet.. 

 
........när vi ska äta så ger vi barnet en sked som symboliserar matsituationen som barnet bär 

med sig till bordet för att veta att nu ska vi äta. Det kan vara att ge barnet en blöja som syftar 

på att nu är det dags att gå och byta blöja (Angelica, förskollärare på Blåsippan) 

 

På Regnbågen har de också barn som kommunicerar via bilder, så kallade dagsscheman. Där 

barnen kan ta del av vad som händer under dagen. Vem hämtar, med vem ska jag göra aktivitet 

och så vidare. Angelica berättar att de försöker ha bilder på så mycket material som möjligt som 

finns uppe på hyllorna och att syftet med den tanken är att barnet ska kommunicera för att visa 

vad den vill ha. Barnet kan antigen göra det via en pekning med handen eller en ögonpekning om 

det är den nivån barnet befinner sig på. 

 

Vi  har också barn som börjat kommunicera med bilder. PECS picture exchange 

communication system. Det innebär att barnet har en pärm. I pärmen finns bilder på sådant 

som intresserar barnet. Där gäller det att veta vad som intresserar barnet. Det kan till 

exempel vara en docka, och då vill vi att barnet ska ta sin pärm, hämta bilden på dockan, 

lämna bilden till pedagogen som säger DOCKA, och hämtar ner dockan från hyllan (Angelica, 

förskollärare på Blåsippan) 

 

Om barnet kommunicerar via PECS då accepteras inte en pekning från barnet. Utan då ska barnet 

ta bilden och lämna den till någon vuxen. Angelica berättar att det gäller att hela tiden reflektera 

över vilken kommunikation passar det här barnet? Och vad är det jag vill på tal om lärande. Med 

ett barn accepteras en pekning om det är en docka barnet vill ha, men med nästa barn så förstår jag 

inte pekningen. Där kräver förskolläraren bilden. På förskolan Regnbågen jobbar de enligt en 

metod som heter TBA- Tillämpad beteende analys. Det går ut på att träna barnet att klara olika 

situationer. TBA gå ut på att lära barnet att ta en instruktion. Till exempel om de säger ”sitt” så 
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ska barnet sitta, om de säger ”stå” så ska barnet stå. Denna träning är väldigt grundläggande, men 

genom detta system kan man utveckla lärandet och bland annat lära barnet att leka. Det blir en 

mall för barnet ”hur man kan leka”  

 

.....först lär man barnet att köra en leksaksbil rakt fram och när barnet kan det så tränar man 

barnet att köra bilen upp på en ramp, på ett leksaks garage, och sedan ned. Detta kallar man 

för en lekkedja (Angelica, förskollärare på Blåsippan) 

 

.......den här träningen gör att barnet till en början inte kan vara speciellt delaktig. Därför att i 

träningen är det jag som pedagog som bestämmer. Så barnet kan inte bestämma. Nu börjar 

vi träna, nu slutar vi träna, det här vill inte jag, utan det är jag som pedagog som bestämmer. 

Vi försöker locka till skratt, till bus, till lek. Vi försöker att barnen ska ha roligt tillsammans 

med oss. Vi måste bygga en relation också för att få till träningen. Har jag inte en relation 

med barnet så är det väldigt svårt att få till en bra träningssituation (Angelica, förskollärare på 

Blåsippan). 

6.Analys /diskussion  

6.1 Resultat av analyser 
 
I detta kapitel kopplas studiens resultat med teoretiska perspektiv och litteratur som 

tidigare tagits upp i arbetet. Jag kommer att analysera mina frågeställningar var och en för 

sig. Hur ser miljöer ut för lek? Hur ser miljöer ut för lärande? Samt vilken tillgång har 

barn med funktionsnedsättning till lek och lärande? Samt vilka skillnader och likheter finns 

mellan verksamheterna - innehållande barn med olika grad av funktionsnedsättning?  

 

6.1.1 Hur ser miljöer ut för lek? 

 

Något både Maria och Camilla betonar är att det är viktigt att introducera miljön för barnen för att 

de ska kunna förstå vad den kan användas till och hela tiden kunna reflektera och ifrågasätta över 

den miljön som man har. Vad gör barnen egentligen i ateljén är de inte alls där? De är alltid i 

bygg- och konstruktionsrummet  hur kommer det sig? det är alltid tilltalande att gå in i det 

rummet. Camilla menar att en i en tillåtande miljö är oftast där barnen väljer att vistas i och leka. 

Jag anknyter pedagogernas resonemang till Skolverket, (2009) Även om barn föds med en 

förmåga att leka så betyder det inte att leken kommer att utvecklas av sig själv .Lek utvecklas när 

det finns engagerade vuxna i närheten som är intresserade att bidra med material, uppslag, idéer 
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för att föra den framåt.  Jag kan även se samband med det Knutsdotter Olofsson (1987 ) skriver, 

att det viktigt att organisera en bra lekmiljö för barn.   

 
I en förskolemiljö som stimulerar till en utvecklad lek och till en alltmer utarbetad skapande 

verksamhet kommer barnen att leka alltmer komplicerade lekar (Knutsdotter Olofsson 1987,     

s. 94) 

 

Knutsdotter Olofsson (1987 ) menar att i en förskolemiljö där material och regler hindrar att lek 

och skapande verksamhet utvecklas kommer barnen att enbart sysselsätta sig med kortvariga 

aktiviteter eller bara driva omkring. Maria på Blåsippan menar att det märks när deras barn väljer 

att inte vara i de olika rummen för de tycker inte att det är roligt. Barn är inte, de blir. Utifrån en 

postrukturellt subjektsyn positionerar sig barn i relation till de möjlighetsvillkor och normer som 

de olika miljöerna och aktiviteterna utgör (Nordin-Hultman 2008). Ett barn är inte uttråkad, det 

blir uttråkad i en o-stimulerande miljö där det inte vet vad den ska göra. Resonemanget anknyter 

till Urie Bronfenbrenners systemteori  

 

De aktiviteter, roller och relationer som barnet kommer att formas av, färgas av samspelet 

mellan de olika miljöerna ( Strander, 2008, s. 57) 

 
Man tänker att individen blir på ett visst sätt inte att individen är på ett visst sätt. Man letar inte 

efter vems fel det är utan försöker öka sin förståelse varför individen gör som den gör (Strander, 

2008). På förskolan Regnbågen handlar det inte så mycket om leksaker utan i deras miljö handlar 

det mer om att presentera upplevelser för barnen. Förskollärare Angelica berättar att eftersom 

barnen har svårigheter med det sociala samspelet och däribland leken så kan barnen oftast inte ta 

eget initiativ till lek. Angelica menar att  lek för ett barn på deras förskola kan vara att välta ut 

lådan med ärtpåsar och sitta och kasta de eller ta en stor boll och rulla den framför sig. Detta är 

något jag knyter till Brodin & Lindstrand (2008) som menar att alla kan vara med i en tillåtande 

lekmiljö.  

6.1.2 Hur ser miljöer ut för lärande? 

Något förskollärarna på förskolan Blåsippan var enade om var att lärandet ska vara lekfullt. Det 

ska vara och kännas roligt att lära sig. Uttalanden som anknyter Davidsson (2008) som skriver om 

förskolans lekrum. Hur rummen ser ut och vilket material som barnen erbjuds har stor betydelse 

för hur och vad barn lär sig. Rummen skall kunna ge barnen möjligheter till inflytande över sin 

vardag. Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) har den pedagogiska miljöns utformning 

betydelse för barns inlärning. Rummet bör utgöra en miljö som ger barnet utrymme för både det 

aktiva och utforskande.  
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Irma nämnde att det är en pedagogisk konst att ta till vara på vardagliga möten med barnen. Som 

att benämna och sätter ord på saker, matematiskt tänkande och så vidare Lärandet är något som 

sker hela tiden. Barn lär sig ofta av varandra. Detta är något som jag anknyter Norén-Björn (1998) 

som tar upp att inlärning är något som ska ske i naturliga sammanhang, allt utifrån hur vi bemöter 

barnet, vuxna emellan och inte bara genom lek och arbete. Norén-Björn (1998) påpekar att det är 

viktigt att barnet får tillfällen att lära sig saker från ett så brett register som möjligt. Hon skriver 

om olika inlärningsfaser. Barn lär sig till exempel att hantera föremål genom att observera och 

pröva dem i olika sammanhang. Att man i vardagssituationer kan erbjuda barnen tillfälle att 

sortera och klassificera som till exempel hjälpa till med dukning och städning.  Utifrån konkreta 

situationer lär sig barnet att abstrahera begrepp, att tankemässigt kunna räkna ut hur det blir utan 

att behöva pröva detta i konkret handling. Barnet lär sig att resonera sig fram till olika slutsatser 

och dra paralleller till sitt resonemang. Barnet har då lärt sig att generalisera tänkandet. 

 

Camilla på Blåsippan anser att introduktion av ett material är en viktig del som vi ofta missar. 

Hon menar att vi måste visa barnen vad som finns att göra och erbjuda de olika sätt. Inte bara att 

de ska få klippa och klistra en gång i veckan utan vad mer går att göra?  Syftet med miljön på 

förskolan Blåsippan är att ständigt utmana barnen i deras kreativitet, utforskande och lärande. Att 

ha en miljö som hela tiden anpassas och förändras utifrån barnen. Detta ser jag som ett samband 

till Nordin-Hultman (2008) som skriver om verkstadspedagogisk diskurs. Att hela tiden kunna 

utveckla barnens möjligheter och ha en miljö av tillgängligt material med fokus på utforskande 

och experimenterande och att i en verkstadsdiskurs ska material vara tillgängligt för barnen där de 

inte skall behöva fråga en vuxen för att kunna ta fram önskat och intressant material. 

 

Både Camilla och Irma tycker att många svenska förskolemiljöer liknar en hemmiljö. Detta knyter 

jag till Nordin-Hultman (2008) som skriver om hemdiskurs. Från tidigt till sent 1900-tal 

förknippades den svenska förskolan med hemmet där förskolerummen sågs som en kontinuitet 

mellan förskolan och hemmet. Inredningen i den svenska förskolan påminde mycket om de 

möbleringar som fanns i barnens hem som bord, stolar och hyllor som många förskolor än ser ut 

idag. Hemmets idé om ordning och renlighet medförde att enbart ett få material skulle vara 

tillgängligt för barnen. Dessa material skulle dessutom vara nästintill kladdfria. Material som 

smutsade till eller kladdade ner skulle finnas i lådor och hyllor längre upp i skåp dit barnen inte 

kunde nå. 

 

På förskolan Blåsippan är både Maria Irma och Camilla enade om att den fysiska inomhusmiljön 

har stor betydelse för barns lärande. Finns det inte någon attraktiv, stimulerande tillgänglig miljö 

så hämmas barns lärande. Irma menar att det som håller tillbaka i miljön är oftast på grund av att 

vi vuxna sätter gränser för vad som är lämpligt respektive icke lämpligt att göra i miljön. Detta går 
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att anknyta till Nordin-Hultman (2008) som skriver om verkstadsdiskurs. I en verkstadsdiskurs 

ska material vara tillgängligt för barnen där de inte skall behöva fråga en vuxen för att kunna ta 

fram önskat och intressant material. Beroende på hur miljön anordnas på förskolan visar vad vi 

har för syn om förskolans roll, barn och barns lärande Åberg & Lenz Tanguchi (2007 ). Davidsson 

(2008) & Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att den fysiska miljön har betydelse för 

barns lärande. Rummen bör kunna utgöra en miljö som ger barnet utrymme för både det aktiva 

och utforskande.  
 

Angelica på förskolan Regnbågen anser att det gäller att locka barnens nyfikenhet och utmana 

barnen i lagom portioner. För stora utmaningar kan leda till att barnen känner att de inte klarar av 

en nivå som kan sluta i ett utbrott. Kravnivån måste vara precis rätt för barnet för att de ska kunna 

komma vidare i sin utveckling och lärande. Detta anknyter jag Brodin & Lindstrand (2008) som 

skriver att barn med nedsatta funktioner kan ha svårt att genomföra vissa lekar på grund av en 

motorisk eller intellektuell funktionsnedsättning som kan göra det begränsar dem.  

Likaså går Angelicas tankeutbyte att knytas till Lagerbielke (1982) som skriver om att material 

måste kunna tillgodose olika utvecklingsstadiers speciella behov i förskola. För vissa barn med 

särskilda behov gäller det att hålla lagom stor svårighetsgrad. Stegen ska vara just så stora att de 

ger ett lagom mått av ansträngningar. Material som är för enkelt eller för svårt upplevs av barnen 

som meningslöst eftersom det inte ger något utbyte och leder inte till någon meningsfylld 

aktivitet. Som personal gäller det därför att kunna avväga, väcka, stimulera och uppmuntra 

barnens nyfikenhet och kreativitet.  

6.1.3 Vilken tillgång har barn med funktionsnedsättning till lek och 
lärande? Samt vilka skillnader och likheter finns mellan 
verksamheterna - innehållande barn med olika grad av 
funktionsnedsättning? 

 
Både Irma, Maria och Camilla på förskolan Blåsippan har alla samma åsikter om att man leker 

alltid i förskolan när man lär sig. Vad man än gör så leker man. Detta knyts till Brodin & 

Lindstrand (2008) som skriver att barn med funktionsnedsättningar oftast tycker om samma typer 

av lekar och leksaker som andra barn men att barn med nedsatta funktioner kan däremot ha svårt 

att genomföra vissa lekar på grund av en motorisk eller intellektuell funktionsnedsättning som 

begränsar dem. Till exempel berättar förskollärare Irma att en lek för barn med hörselnedsättning 

kan vara att man lära barnen att lyssna genom att ha en bandspelare, tappa saker eller spela på 

något instrument. Att blåsa såpbubblor är en annan uppskattad lek där man tränar munmotorik. 

Jag knyter Irmas olika exempel till Brodin & Lindstrand (2008) som skriver om studier där lek 

används som ett diagnostiskt redskap för barn med funktionsnedsättningar gällande lärande och 

träning av barns förmågor. 
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I västerlandet ses leken som utvecklingsbefrämjande och anses därför bidra till att ge barn 

fullvärdigt liv genom att möjliggöra delaktighet och deltagare i samhällslivet. Det innebär att 

alla barn har rätt till lek men också att barn behöver leka för att utvecklas (Brodin & 

Lindstrand 2009, s.87) 

 

Något både Irma och Camilla hade samma åsikt om var att det gäller att presentera allt lärande på 

ett lekfullt och lustfyllt sätt. Så fort ett barn får en känsla av att nu måste det prestera eller lära sig 

något så kan det börja protestera, då gäller det som pedagog att man har fantasi och kan till 

exempel leka flygplan eller bil för det lära det här barnet att få in ett speciellt ljud. På förskolan 

Regnbågen försöker de anordna allt lärande på ett roligt och lekfullt sätt tillsammans med barnen. 

Där tränas leksituationer enligt en metod som heter TBA- Tillämpad beteende analys som 

fungerar som en slags terapi .Genom detta system kan man utveckla lärandet och bland annat lära 

barnet att leka  ”hur man kan leka”  

 

.....först lär man barnet att köra en leksaksbil rakt fram och när barnet kan det så tränar man 

barnet att köra bilen upp på en ramp, på ett leksaks garage, och sedan ned. Detta kallar man 

för en lekkedja (Angelica, förskollärare på Blåsippan). 

 

Detta knyts till Davidsson (2008) som menar att barn med funktionsnedsättning kan se träning 

som något jobbigt och tråkigt men genom att kombinera träning och lek och göra det lustfyllt kan 

man på ett gynnsamt sätt träna barn under lek då den automatiskt tränar sitt perceptuella, 

känslomässiga, motoriska, intellektuella och sociala förmåga utan att behöva känna att den 

anstränger sig. Träningen gör att barnet till en början inte kan vara speciellt delaktig därför att i 

träningen är det pedagogen som bestämmer. Barnet kan inte bestämma. Utan det gör pedagogen. 

”Nu börjar vi träna, nu slutar vi träna”. Enligt Almqvist, Eriksson, Granlund 2004, kap 8 går det 

efter en tid att öka individens delaktighet och det är först då som barnet kommer att kunna bli och 

känna sig mer delaktig i aktiviteten  

 

På förskolan Blåsippan försöker de alltid planera sin verksamhet utifrån de barn som finns på 

förskolan så att alla kan vara med vid aktivitet. Oavsett vilket barn som går på förskolan så 

försöker de alltid att anpassa aktiviteter utifrån barnens förutsättningar och behov. Detta knyter 

jag till delaktighetsperspektivet Socialstyrelsens fältgrupp (2003). Har en person svårigheter på 

grund av sin funktionsnedsättning att vara med i en viss aktivitet blir det en utmaning för 

personalen att gemensamt komma på en lösning för att få denna person delaktig.  Arbetslaget 

måste ständigt vara engagerade och anpassbara över verksamhetens innehåll och upplägg. 

Förskolan har som uppgift att bidra med en miljö som möjliggör en så varierad lek som möjligt. 
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Då en del barn kan ha svårt att leka krävs tidiga pedagogiska insatser för att utveckla dessa barns 

lekförmåga och föra in dem i lekgemenskapen (Skolverket, 2009-10-09). 

6.1.4 Diskussion   

Den här studien tar sin utgångspunkt i bland annat det resonemang som Davidsson (2008) förde, 

att  den fysiska miljön har betydelse för barns lärande vilket går att se som en röd tråd genom 

studiens resultat.  

 

Den fysiska miljön är en grundförutsättning för barnens lärande. Kan vi inte få till en bra 

inomhusmiljö för våra barn då har vi inte skapat förutsättningar för de att lära (Angelica, 

förskollärare på Regnbågen) 

 

Det visade sig att förskollärarna i min studie ansåg att miljön har en väldigt stor betydelse för 

barn såväl som för med barn med funktionsnedsättning och deras lek och lärande i förskola. 

Annordnar vi inte en bra och stimulerande miljö på ett lekfullt och lustfyllt sätt för barnen genom 

att göra de delaktiga i hur förskolan om hur rummen ska utformas, ta reda på vad de som 

intresserar de som leksaker och material samt vad de tycker är roligt så har vi inte skapat de bästa 

förutsättningar för barnen, vilket kommer att hämna deras utveckling och lärande. Det visade sig 

även viktigt att tänka på hur material serveras framför barn med högre grad av 

funktionsnedsättning vilket kan sluta i ett stereotypt beteende om barnet känner för stor press att 

klara av en viss prestering. Därför blir det viktigt att tänka på att anpassa kravnivå efter varje 

individs egna förmåga för att de ska kunna komma vidare i sin utveckling och lärande. 

 

Jag kan se likheter med det som forskning och litteratur säger som jag fick fram i mitt resultat 

vilket gör att min studie känns som lyckad.  Jag kan se likheter mellan förskolorna att lärandet 

eftersträvas att vara lekfullt och roligt för barnen. Båda förskolorna anser att de har en gynnsam 

miljö för lek, men som är anpassad efter deras respektive barn. På förskolan Blåsippan kommer 

leken in i allting de gör på förskolan. På Regnbågen är tanken i verksamheten inte så mycket att 

utmana till lek utan mer inriktat på lärande och kommunikation, att presentera upplevelser för 

barnen, där de alltid försöker jobba väldigt nära barnen och vara lyhörda för deras behov. 

Gemensamt för båda förskolorna är också att de ständigt anpassar och förändra deras miljöer 

utifrån barnen och försöker alltid reflektera över och ifrågasätta den miljö som de har och 

utvärdera kring det som händer i verksamheten.  

 

På motsvarande sätt kan jag se skillnader mellan förskolorna. På Blåsippan handlar vardagen om 

att ständigt utmana barnen i deras kreativitet utforskande och lärande, att hela tiden introducera 

och erbjuda barnen olika sätt att skapa. På Regnbågen är miljön inte anpassad alls på det sättet. 
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Om de endast serverar materialet framför sina barn så slutar det oftast i ett stereotypt beteende 

vilket de inte anser främjar barnens lärande. För stora utmaningar för deras barn slutar då oftast i 

ett raseriutbrott. Därför blir det viktigt på Regnbågen att kravnivån för deras barn är precis på rätt 

nivå för att de ska kunna komma vidare i sin utveckling och lärande. På förskolan Regnbågen 

arbetar de även efter läroplanen på en aning mer grundläggande nivå, eftersom deras barn har en 

hög grad av funktionsnedsättning vilket kräver extra stöd och resurser.   

 

Det har varit otroligt lärorik för mig att skriva detta arbete. Jag vet att jag kommer ha stor 

användning av all kunskap jag lärt mig från detta arbete som jag nu kommer att kunna gå ut och 

tillämpa i min lärarprofession.    
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
FYSISKA MILJÖN 
1. Vad anser ni inomhusmiljö betyder? 

2. Vad är tanken med verksamhetens fysiska miljö? Hur har ni tänkt när ni utformat den? 

3. Bestämmer endast de vuxna hur inomhusmiljön ska se ut på förskolan eller görs barnen 

delaktiga i utformandet? Om Ja, På vilket sätt är barnen delaktiga? 

Om Nej, hur kommer det sig att de inte är delaktiga? 

4. Hur arbetar ni utefter läroplanen? Hur får ni in den praktiskt i verksamheten? 

  

LÄRANDE 
5. Vad tycker du gynnar barns lärande i inomhusmiljö? 

6.Hur har material (leksaker, pyssel etc.) valts ut som finns på förskolan? 

Bestämmer endast de vuxna vilka material som ska finnas eller får barnen vara med och välja? 

Om ja (vuxna), Varför erbjuder man inte barnen att få vara med och välja? 

Om Nej.(barn) Vilka material får barnen vara med och välja?   

7. Vilka material (leksaker, pyssel) använder barnen mest? 

8  Vilka material använder barnen inte? 

9 Tror du att den fysiska inomhusmiljön har någon betydelse för barns lärande? 

Om ja hur då? Om nej, varför inte? 

10 Anser du att utformningen av inomhusmiljön kan hämma barns lärande? 

11 . Hur tar ni vara på inlärningstillfällen som uppstår i den 

vardagliga samvaron? 

 

LEK 
12. Anser ni att det finns en gynnsam inomhusmiljö för lek på er 

förskola? Om Ja, hur ser den ut?  Om Nej, vad kan förbättras? 

13. Finns det rum på förskolan där barnen leker oftare i än i andra 

rum? Om, Ja vad tror du att det kan bero på? Om Nej vad tror du det beror på? 

14. På vilket sätt går miljön att förändra. På vilket sätt kan ni skapa möjligheter till lek och 

lärande? 
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FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
15. Hur inbjuder miljön barn för funktionsnedsättningar att vara 

delaktiga i verksamheten? 

16. Har ni stött på situationer/sammanhang där barnen inte kunnat vara 

delaktiga? Om Ja, hur bemötte ni situationen? 

17. Hur anordnas lärande situationer för barn med funktionsnedsättning? 

18. Används lek som ett redskap för lärande? Om ja hurdå? Om nej varför inte?   
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8.2 Bilaga 2: Informationsbrev   
 

091202 Stockholm 

 
Hej!     

   

Jag är lärarkandidat från Lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Just nu är jag inne på min 
sjunde termin och skriver mitt examensarbete. Mitt namn är Jenny Steén och har läst inriktning 
mot pedagogiskt arbete med yngre barn. Mitt examensarbete kommer att handla om förskolans 
inomhusmiljö. Examensarbetet sträcker sig fram till mitten av januari. Syftet med mitt arbete är 
att synliggöra förskollärares syn på inomhusmiljön och dess betydelse för barns lek och lärande i 
förskolan med fokus på barn med funktionsnedsättning. Under arbetets gång kommer jag att 
intervjua förskollärare på förskolor. Enligt de forskningsetiska principerna för forskningsarbete, 
kommer alla uppgifter i mitt arbete om identifierbara personer att avrapporteras på ett sådant sätt 
att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. Jag vill även informera er att 
informationen som jag kommer att samla in bearbetas och analyseras endast inom ramarna för 
min undersökning. Mer information om de forskningsetiska principerna kan ni få av hemsidan 
www.vr.se

Tack i förhand för ert samarbete! 
 

Uppsatsen skrivs på Specialpedagogiska Institutionen i lärarutbildningen vid Stockholms 
universitet.  

 

Med vänliga hälsningar! 
Jenny Steén 
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