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II 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to investigate the relationship between how preschool’ 

premises are planned and how they are used. The study focusing on learning 

enviroments adapted for exploration in science. The investigation takes place 

at a newly opened preschool. It is based on a qualitative approach in form of 

semistructured interviews. Interviews were made with two informants invol-

ved in the planning and the design of the preschool’ premises. Interveiws were 

also made with four preschool teachers who uses these environments. These 

interveiws were related to each other to investigate the relationship between 

how these premises are planned and used. The results are reported in three 

categories. The first category reveals thoughts about premises’ potential. Se-

cond one shows different material availability. The third category is about 

social venues. As impact this study can contribute knowledge that can be useful 

in creating new learning environments. The results could also be used if ex-

isting preschools wants to reorganization their environments.  

 

Keywords: exploration, learning environments, premises, preschool, science 
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III 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att öka kunskap om relationen mellan den planerade ut-

formningen av lärandemiljöer i förskolan, anpassade för naturvetenskapligt ut-

forskande och det faktiska nyttjandet. Studien är gjord utifrån en kvalitativ an-

sats i form av semistrukturerade intervjuer med upplägget att intervjua två in-

formanter som varit delaktiga vid planering och utformning av förskolans fy-

siska inomhuslokaler samt fyra förskollärare som nyttjar dessa miljöer i sitt 

arbete med barnen. Resultaten relateras till varandra för att undersöka vad som 

legat till grund för lärandemiljöers utformning och förskollärares upplevelser 

att nyttja dessa. De relationer som lyfts fram i resultatdelen är informanters 

tankar kring lokalers potential, materials tillgänglighet samt mötesplatser för 

gemensamt utforskande. Denna studie kan bidra med kunskap som kan vara 

användbar vid skapande av nya lärandemiljöer samt vid omorganisering av be-

fintliga.  

 

Nyckelord: förskola, inomhuslokal, lärandemiljö, naturvetenskap, utforskande 
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1 INLEDNING  

Pedagogisk miljö handlar om fysiska ytor, möbler och material men även om 

hur förskollärare förhåller sig till barn, förskola och sitt uppdrag som förskol-

lärare. Planering och organisering av miljön kan delas in i områden som orga-

nisation, fantasi och att erövra tillsammans. Genom att se barnet som medskap-

are istället för mottagare kan förskollärare få inblick i vad som lockar barnen 

och få syn på vilka kombinationer av olika material som utmanar till utfors-

kande. Det handlar om att ha tillit till barnen för att se vad som är meningsfullt 

för dem (Linder, 2016).  

Förskollärare har som uppgift att erbjuda barn olika typer av möten med natur-

vetenskapligt innehåll och bidra till att skapa meningsfulla miljöer och bety-

delsefulla aktiviteter (Klaar, 2016). Elm Fristorp (2012) skriver att barn skapar 

mening och lär i naturvetenskapliga aktiviteter utifrån olika läroresurser varav 

miljön är en av dessa. I olika miljöer kan barn sätta sina erfarenheter i ett sam-

manhang och olika materiella ting påverkar hur barn sammankopplar lärande 

till tidigare erfarenheter. Miljön kan påverka barns deltagande och lärande på 

olika sätt då faktorer som rummets utformning och variation av material kan 

skapa möjligheter men även begränsningar. Nordin-Hultman (2004) lyfter 

dessutom att mängden av material, dess placering och sättet att arrangera det 

på påverkar möjligheter för barns utforskande. 

I en granskning av Skolinspektionen (2018) framkommer att en tredjedel av 

Sveriges förskolor behöver utveckla sina fysiska miljöers utformning och ma-

teriella utbud för att detta ska gynna lärande och utveckling. I samma gransk-

ning beskrivs hur många förskollärare känner osäkerhet inför att arbeta med 

naturvetenskap i förskolan. Om dessa ämnen nedprioriteras finns risk för mins-

kat intresse för naturvetenskapliga ämnen vilket på lång sikt kan ge konsekven-

ser för barns val av fortsatta studier och yrkesliv.  

Utifrån ovanstående ser jag ett intresse att undersöka hur en förskola tänkt 

kring planering och utformning av inomhuslokaler och val av material i syfte 

att stimulera naturvetenskapligt utforskande. Detta vill jag sätta i relation till 

hur förskollärare upplever att de nyttjar dessa miljöer i sitt arbete med barnen. 

Studiens resultat kan vara användbara för att utforma lärandemiljöer på för-

skolor, dels vid uppstart av nya men även vid omskapande av befintliga loka-

ler.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om relationen mellan den 

planerade utformningen och det faktiska nyttjandet av lärandemiljöer i försko-

lan, anpassade för naturvetenskapligt utforskande.  

1.2 Frågeställningar 

• Vad har de som planerat utformningen av lärandemiljöerna lagt till 

grund för sina val?  

• Hur upplever förskollärare att utformningen ger förutsättningar att ar-

beta utforskande med naturvetenskap? 
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2 BAKGRUND OCH FORSKNINGSÖVERSIKT 

2.1 Naturvetenskap i förskolan 

Barns utforskandeprocess kan liknas med det naturvetenskapliga arbetssättet. 

En upptäckt i möten med olika material eller händelser lockar till att undersöka. 

Genom att låta barn testa och laborera kan förskollärare tillsammans med bar-

nen formulera hypoteser och utveckla undersökningsprocesser. Att skapa mil-

jöer med olika material lockar barn till utforskande. Barnet skapar en relation 

till materialet och påverkas av det (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-

Godée, 2014). Utbildningsdepartementet (2010) lyfter att ett utforskande ar-

betssätt, där barn kan iaktta, utforska och samtala, ger förutsättningar att se 

samband och förändringar. Det kan i sin tur kan bidra till att skapa förståelse 

för sin omvärld. En materialrik miljö utmanar barns lärande där de lockas att 

undersöka och på så sätt kan synliggöra olika fenomen.  

Förskollärare har som uppgift att erbjuda barnen möten med naturvetenskap-

ligt innehåll. Dessutom ska förskollärarna bidra till att göra platser, miljöer och 

material meningsfulla för barnen och betydelsefulla i aktiviteter. Genom att 

lyssna och se hur barn reagerar i olika situationer kan förskollärarna bemöta 

och närma sig vad som är meningsfullt för just det barnet i dennes liv (Klaar, 

2016).  

2.2 Forskning om naturvetenskapens betydelse i försko-

lan 

Att möta naturvetenskap tidigt i livet kan bidra till positiva attityder inom äm-

nesområdet och lägga grunden för en god begreppsförståelse. Förskollärare 

kan utgå från barns erfarenheter, intressen och frågeställningar för att utforma 

lärandesituationer. Undersökande i förskolan kan vara av både praktisk och 

teoretisk karaktär då det kan handla om att experimentera, observera eller ta 

reda på fakta i böcker eller på internet. Barns olika funderingar kan bemötas 

på olika sätt och vissa frågeställningar kan utforskas med hjälp av specifikt 

material, genom att exempelvis bygga modeller. Att lyssna på barns frågor gör 

att förskollärare kan skapa situationer som blir meningsfulla för barnen och på 

så sätt möjliggöra för ett framtida naturvetenskapligt lärande (Hansson, Löf-

gren & Pendrill, 2014). Även Thulin (2011) lyfter att barns möten med natur-

vetenskap i förskolan gynnar förutsättningarna att skapa positiva attityder till 

ämnet inför framtiden. Ur ett barnperspektiv är naturvetenskap väsentligt för 
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att skapa förståelse för sin omvärld och möjliggör för ett kritiskt förhållnings-

sätt. Thulin (2011) betonar vikten av vuxnas kommunikation i form av en di-

daktisk medvetenhet i samband med naturvetenskapligt utforskande.  

2.3 Miljöer och material i förskolan 

Miljöns utformning är betydelsefull för utveckling och lärande. En trygg, säker 

och inspirerande miljö gynnar lek och utforskande som i sin tur bidrar positivt 

till barns fysiska, kognitiva och sociala utveckling. En barngrupp och dess be-

hov är ständigt föränderlig vilket gör att miljön behöver anpassas till att vara 

mångsidig och ha god variation. Vid planering av förskolans miljöer behöver 

verksamheten beakta vilka material som ska finnas, hur och varför dessa ska 

användas. Det är även av intresse att se hur materialet organiseras och på vilket 

sätt det presenteras för barnen (Skolverket, 2013). Palmer (2012) menar att i 

möten med miljöer och material kan intressen väckas och utmanas. Hjärnan är 

formbar och under ständig utveckling men behöver retas för att starta upp för-

ändringsprocesser. Sheridan & Williams (2018) beskriver att förskollärare 

bland annat behöver ha förmåga att göra barn intresserade och delaktiga, äm-

neskunskaper, didaktisk medvetenhet och förmågan att skapa villkor för lä-

rande ska kunna ske i verksamheten. Genom att förskollärare möter barn i olika 

konstellationer och sammanhang, samtalar och använder olika material i olika 

miljöer på ett lekfullt sätt, skapas förutsättningar för lärande och en god kvali-

tet.  

Den fysiska miljön betraktas i en dansk studie ur ett arkitektur-, barn-, och 

professionsperspektiv. I det förstnämnda beskrivs hur de fysiska ramarna på-

verkar barn, vad de kan göra och vad de gör, genom sin utformning, inredning 

och tillgänglighet. Barnperspektivet ser barnet som en kompetens social aktör. 

Professionsperspektivet innefattar den synliga pedagogiken, exempelvis lärar-

ledda aktiviteter, samt den osynliga pedagogiken som innefattar vilka möjlig-

heter barnen har att utforska på egen hand. Huruvida ett rums utformning är 

flexibelt eller inte påverkar dess funktionalism. Ett rum med hård funktional-

ism är starkt kodad och talar om vilken aktivitet som förväntas ske. Mjuk funkt-

ionalism innebär svagt kodade rum som är flexibla, vilka kan skapa utmaningar 

för fantasi och kreativitet. Det finns en risk att dessa flexibla lokaler kan bli 

ensidiga, därför behövs en variation av olika rum att finnas på förskolan (Gitz-

Johansen, Kampmann & Kirkeby, 2001).  

Barn utvecklas i lek med olika typer av material. Genom att utforska med hjälp 

av material upplever barn sin omvärld med sina sinnen, först okontrollerat för 

att sedan bli symboler vidare till representationer av verkligheten. Material ka-

tegoriseras i plastiska och konstruktiva media där plastiska har en formlös 
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massa som utgångspunkt, exempelvis lera och sand. Konstruktiva material har 

en given grundform i förhand och bildar tillsammans helheter, till exempel 

byggklossar och mjölkkartonger. Material kan vara fasta eller flexibla. Struk-

turerade leksaker förutsäger vilken lek som ska förväntas ske samtidigt som 

mer ostrukturerat material gynnar barns egna tankebanor och utvecklar fantasi 

och kreativitet (Trageton 1996).  

2.4 Forskning om miljöer och material i förskolan 

Barn skapar mening och lär i naturvetenskapliga aktiviteter utifrån olika läro-

resurser varav miljön är en av dessa. I olika miljöer kan barn sätta sina erfa-

renheter i ett sammanhang och material påverkar hur barn kopplar samman 

lärande till tidigare erfarenheter (Elm Fristorp, 2012). Förskollärarna strävar 

efter att utgå från barns intressen då de planerar och utformar förskolors loka-

ler. Miljöerna kan innebära både begränsningar och möjligheter beroende på 

de fysiska förutsättningarna, viss planering och utformning tenderar att utgå 

från praktiska skäl snarare än pedagogiska (Bergström Eriksson, 2013).  

Genom att studera hur förskolan organiseras i tid och rum samt vilket material 

som finns i pedagogiska miljöer förmedlar förskolor en diskurs. Hur material 

placeras, i vilken mängd och vilken variation material finns, samt hur det ar-

rangeras, påverkar barns möjligheter att utforska. I en jämförelse mellan 

svenska och engelska förskolor syntes betydligt mer naturmaterial inomhus i 

engelska förskolans lokaler, exempelvis levande djur, växter, sand och vatten. 

Trattar, vågar och annat för att undersöka fanns i olika storlekar och erbjöd stor 

variation. Även i de rum som inte var tänkta för laborativt utforskande syntes 

dessa inslag och blev på så vis naturliga i leken. I den engelska dockvrån fanns 

exempelvis dammsugare, sladdvindor, knappar, rattar och vatten i kastrullerna. 

Genom utbud av ett rikt material och god variation gavs möjlighet att ställa 

hypoteser och undersöka med material som svarar flexibelt på barns handlingar 

(Nordin-Hultman, 2004). Människor är ständigt omgivna av mängder med 

material. I förskolan finns en mängd olika föremål som barnen hela tiden måste 

förhålla sig till och detta påverkar vad barn kan och inte kan göra. Det borde 

riktas mer uppmärksamhet åt vad olika materiella ting får barn att göra, vilket 

utforskande de lockar till eftersom val av material i en miljö har stor betydelse 

(Hultman, 2011).  

2.5 Regelverk gällande att utforma en förskola 

Vid utformning av en ny förskola ska Barnkonventionen ligga till grund när 

lagar och föreskrifter tillämpas. Alla barns lika värde, barnets bästa och deras 
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rättigheter ska tas i beaktning. Gällande inomhusmiljön är Folkhälsomyndig-

heten vägledande tillsynsmyndighet och behandlar områden som buller, fukt, 

radon, temperatur, ventilation med mera (Boverket, 2015).  

I förskolans styrdokument står att förskolan har som uppdrag att erbjuda bar-

nen en trygg miljö och det framgår att förskolechef är ansvarig för att lärande-

miljön utformas för att gynna barns lärande och utveckling. Förskolans miljö 

ska inspirera barn att utforska sin omvärld, väcka nyfikenhet och stimulera det 

lustfyllda lärandet. Förskollärare ansvarar för att ge förutsättningar för att ut-

veckling och lärande ska bli meningsfullt och anpassas utifrån barns intressen 

(Skolverket, 2016). 

2.6 Förskolans miljö ur ett verksamhetsperspektiv 

Miljön har alltid varit av stor betydelse i förskolans verksamhet. I Barnkon-

ventionen står att miljöer ska vara lättillgängliga och att barn ska ha inflytande 

över sin vardag. I dagsläget utformas miljöer på ett alltmer verkstadslikt sätt 

för att skapa möjligheter för lärande, utforskande och kommunikation. Många 

förskolor använder sig av rumslig uppdelning och delar in barnen i mindre 

grupper då det kan skapa förutsättningar att möta varje enskilt barn (Engdahl 

& Ärlemalm-Hagsér, 2015). Skolverket (2004) visar att många av dagens för-

skolor är byggda för färre antal barn än hur barngruppers storlek ser ut idag, 

vilket påverkar personalens möjligheter att bedriva sin verksamhet. I studien 

Barns tidiga lärande gjordes enkätundersökningar där förskollärares attityder 

undersöktes inom olika områden. Av 116 respondenter upplevde ungefär hälf-

ten att de var missnöjda med arbetsmiljön. Än fler upplevde ett missnöje kring 

personaltäthet i förhållande till antalet barn i gruppen (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2010).  
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3 TEORI 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Eftersom jag i denna studie vill undersöka hur en kontext för lärande skapas 

och nyttjas med materiella ting, i olika miljöer med andra människor, valdes 

ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. Här ses människan 

vara under ständig utveckling i olika sociala och kulturella sammanhang. I mö-

ten med andra och i nya miljöer ges nya erfarenheter som vidgar människans 

erfarenhetsvärld (Säljö, 2011).  

Eftersom studien handlar om att se vilket material som finns i förskolans loka-

ler och på vilket sätt det är tillgängligt för barnen i deras utforskande används 

artefakter som analysbegrepp. Genom att använda artefakter, fysiska redskap, 

kan barn skaffa sig erfarenheter och färdigheter i kulturella praktiker och på så 

sätt lära sig lösa problem och skapa förståelse (Säljö, 2011).  

Barn kan med hjälp av sin egna förståelse och tillsammans med andras kunskap 

erövra nya kunskaper. Vygotskij kallade detta för den proximala utvecklings-

zonen vilken uppkommer i olika aktiviteter och förekommer genom hela livet 

när människan möter nya utmaningar (Säljö, 2011). Eftersom jag i studien un-

dersöker hur fysiska miljön möjliggör för sociala möten används den proxi-

mala utvecklingszonen som verktyg för att analysera datamaterialet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv.  
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Eftersom jag ville komma åt informanternas tankar och uppfattningar valdes 

semistrukturerade intervjuer som metod. Frågeställningar som handlar om att 

förstå eller hitta mönster lämpar sig bäst att undersöka genom kvalitativa stu-

dier (Trost, 2010). Öppna frågor möjliggör för följdfrågor samt kan bidra till 

fördjupade och mer nyanserade svar (Bryman, 2011). Även då studier görs 

med hjälp av öppna frågor krävs en viss standardisering genom att alla infor-

manter tillfrågas om samma saker (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Fördelar med kvalitativa studier, exempelvis intervjuer, är att när en och 

samma person samlar in materialet och tolkar detta blir det en unik kvalitativ 

studie. Denna mänskliga faktor kan bidra med nya sätt att få förståelse. En 

nackdel är att studien påverkas av den enskildes erfarenheter i form av exem-

pelvis utbildning, intellekt och kreativitet. Intervju som metod handlar till stor 

del om tolkning. Intervjufrågan ska tolkas av informanten och dennes svar ska 

sedan tolkas av forskaren. I och med dessa steg finns risk för misstolkning. 

Samtidigt ökar möjligheten att förstå varandra i och med att följdfrågor kan 

ställas och kroppsspråk avläsas vilket i sin tur kan underlätta tolkningen (Fejes 

& Thornberg (2015). 

Intervjuer som metodform är fördelaktig eftersom den kan ge fördjupad in-

formation inom ett område. Metoden ger inte samma bredd som exempelvis 

enkätundersökning men utifrån denna studiens frågeställning ses intervju som 

mest relevant då den undersöker en specifik förskola. Nackdelar med intervju 

som metodform kan vara svårigheter i att få uttömmande svar. Det finns en 

risk att svaren inte är informantens upplevelser utan att denne svarar vad som 

förväntas och eventuellt förskönar svaren. Det finns även en risk att intervjua-

ren påverkar informanten genom att vinkla frågorna (Johansson & Svedner, 

2010).  

Intervju som metod blev även relevant eftersom jag valde att undersöka något 

som hänt i ett tidigare skeende, vid planeringsfasen samt något som händer här 

och nu, i och med nyttjandefasen.  
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4.2 Urval 

Efter kontakt med förskolechef gjordes ett urval där sex personer intervjuades, 

två personer som varit med i planering- och implementeringsfasen av försko-

lans fysiska lokaler samt fyra förskollärare som arbetar i dessa lokaler.  

Urval av informanter inför kvalitativa intervjuer kan ske genom strategiska ur-

val, ändamålsenliga till undersökningen (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Utifrån det gjordes ett kriteriebaserat urval där kriterierna var att alla informan-

ter arbetade på samma, nyöppnade förskola i en mindre kommun i Sverige. 

Vid urval ska det som bäst kan besvara frågeställningen avgöra antal informan-

ter, val av kriterier och rekryteringssätt. Det finns inga regler för hur många 

informanter som ska intervjuas men om dessa har relativt homogena kriterier 

kan en mättnadspunkt uppstå efter ett antal intervjuer, där ingen ny relevant 

information framträder (Christoffersen & Johanssessen, 2015).   

4.3 Datainsamlingsmetod  

Intervjuerna genomfördes utifrån två olika intervjuguider beroende på om in-

formanten tillhörde de som planerat och utformat, intervjuguide A (Bilaga 1) 

eller de som nyttjar de fysiska lokalerna, intervjuguide B (Bilaga 2). Intervjuer 

utifrån intervjuguide A genomfördes med båda informanterna samtidigt då det 

lämpade sig bäst utifrån verksamhetens aspekt. Utifrån intervjuguide B gjordes 

enskilda intervjuer.  

Båda intervjuguiderna var indelade i inledning, huvuddel och avslutning. I in-

ledningsfasen informerades alla informanter om att syftet var att öka kun-

skapen om relationen mellan den planerade utformningen av lärandemiljöer 

och dess faktiska nyttjande. Det förtydligades att det inte handlade om en ut-

värdering om vad som var rätt och fel i teorin och praktiken, utan att undersöka 

just relationen. Inledningsfasen innefattade ett par uppvärmningsfrågor där in-

formanten fick presentera sig och tala om på vilket sätt denne upplevde delak-

tighet i skapandet av förskolans miljöer. Huvuddelen fokuserade på frågor som 

var mer specifika för frågeställningarna. Öppna frågor ställdes där informan-

terna fick sätta ord på vad de lade i begrepp som utforskande arbete och läran-

demiljö för att sedan sätta dessa tankar i ett sammanhang kopplat till den aktu-

ella förskolan. Frågorna berörde tre huvudteman; fysiska lärandemiljöer, na-

turvetenskapens roll i förskolan och utforskande arbetssätt. Avslutningsvis frå-

gades i intervjuguide A om planering och utformning fallit ut som tänkt. I in-

tervjuguide B frågades informanterna om de sett att något kunde ha gjorts an-

norlunda. I båda dessa avslutande frågor ombads informanterna svara utifrån 
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aspekten lärandemiljöer för utforskande inom naturvetenskap. Intervjuerna av-

rundades genom att informanterna gavs möjlighet göra tillägg samt öppna upp 

för eventuella frågor.  

Intervjuerna utgick från respektive intervjuguide för att härröra till de teman 

som skulle behandlas men anpassades utefter informanternas svar i vilken följd 

frågorna lämpade sig att ta upp. Beroende på hur mycket informanterna själv-

mant berättade, berördes vissa frågor innan de hann ställas. Det fick därför bli 

en avvägning i att hålla sig strikt till intervjuguiden kontra låta informanten 

berätta fritt för att hålla igång dennes inlevelse. För att bibehålla god struktur 

ombads informanter sätta ord på vissa begrepp som nämnts ovan, även om de 

till viss del redan talat kring dem. Detta för att underlätta tydligheten vid kate-

gorisering av data.  

4.4 Procedur 

Veckan innan intervjuerna mejlades informations- och samtyckesblankett ut 

(Bilaga 3), där det framgick vad examensarbetet handlade om och att syftet var 

att skapa förståelse för lärandemiljöer. Vid fysiska mötet gavs en muntlig in-

formation om syftet och att varje intervju skulle beräknas ta cirka 30 minuter. 

Intervjuerna genomfördes i ett rum på den aktuella förskolan. Det tydliggjor-

des att ljudupptagning via mobiltelefon skulle användas samt stödanteckningar 

som komplement.  

Först genomfördes intervjuer utifrån intervjuguide A, med de som planerat och 

utformat förskolans lokaler och därefter intervjuguide B, förskollärare som 

nyttjar dessa lokaler. Alla intervjuer genomfördes samma dag då det passade 

bäst för förskolans verksamhet. Efter varje intervju skrevs en kort reflektion 

ner i syfte att rensa tankarna inför nästkommande intervju. Detta var inte be-

stämt innan utan något som gjordes spontant i syfte att skingra tankarna. 

Några dagar innan intervjutillfället gjordes tre pilotintervjuer för att skapa en 

uppfattning om hur frågor kunde tolkas. En pilot utifrån intervjuguide A och 

två utifrån intervjuguide B. Detta bidrog till att ett par frågor i intervjuguiderna 

förtydligades, för att sätta de fysiska lokalerna och materialet i fokus.  

4.5 Analys 

Intervjuerna lyssnades av och transkriberades ordagrant i nära anslutning till 

intervjutillfället. Pauser, skratt och harklingar transkriberades inte. Datamateri-

alet analyserades sedan utifrån vad Fejes och Thornberg (2015) beskriver som 

induktiv analys genom att systematiskt kategorisera och se mönster i materialet 
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med fokus att urskilja det som var relevant i förhållande till syfte och fråge-

ställningar. I analys eftersträvades ett öppet och neutralt förhållningssätt ef-

tersom det är en sammanställning av informanternas subjektiva upplevelser 

och erfarenheter som ligger till grund för analys. Johansson & Svedner (2010) 

beskriver att vid analys av uppfattningar är det uppfattningar och inte individer 

som ska utgöra analysenhet vilket legat till grund för strukturen i resultatdelen.  

Först lästes allt material igenom för att få en överblick. Sedan skapades tabell 

i Microsoft Excel som underlag att ordna tydliga kategorier utifrån de mönster 

som urskildes. Eftersom induktiv ansats valts användes inte intervjuguidernas 

teman som kategorier, dessa blev snarare en hjälp att se mönster i, för att upp-

rätta lämpliga kategorier. Först gjordes en analys av datamaterialet som fram-

kom i intervjuguide A när materialet lästes utifrån frågeställningen ”Vad har 

de som planerat utformningen av lärandemiljöerna lagt till grund för sina 

val?” Mönster som uppkom lades in i tabell. Därefter gjordes en analys av 

materialet från intervjuguide B med fokus på frågeställningen ”Hur upplever 

förskollärare att utformningen ger förutsättningar att arbeta utforskande med 

naturvetenskap?” för att se vilka mönster som uppkom här och lades in i tabell. 

I sista steget gjordes en kartläggning av vilka områden som lyftes i de båda 

perspektiven för att sätta dessa i relation till varandra och använda som resultat 

och underlag i diskussion. Materialet lästes ytterligare en gång för att säker-

ställa att upprättade kategorier var de mest relevanta när allt material lästs i 

syfte att se mönster. Efter att ha skapat kategorier noterades likheter och skill-

nader upp inom varje kategori för att se nyanser i datamaterialet.  

4.6 Studiens tillförlitlighet  

Studiens tillförlitlighet är ett mått på undersökningens noggrannhet (Johansson 

& Svedner, 2010). Om undersökningen faller ut på samma sätt vid upprepade 

försök har den en hög noggrannhet. Vid datainsamlingen användes ljudupp-

tagning och ordagrann transkribering i nära anslutning till intervjutillfället för 

att stärka tillförlitligheten. Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) lyfter att i kva-

litativa intervjuer spelar relationen mellan intervjuare och informant stor roll 

vilken information som framkommer. I undersökningen utgår intervjuguiderna 

från samma teman för att skapa en struktur i materialet. Guiden anpassas till 

respektive informantgrupp genom att ställa liknande frågeställningar i samma 

ordningsföljd. Det stärker tillförlitligheten då hänsyn tas till att fråga represen-

tativa personer utifrån deras perspektiv. I och med att samma person utför alla 

intervjuer under liknande omständigheter ökar tillförlitligheten. Att sträva efter 

struktur i intervjuguiderna bidrog till noggrannhet samt mer renodlat material 

att bearbeta vid analys. Genom pilotintervjuer innan kunde frågeställningar 
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förtydligas och formuleras på ett sätt att gripa an syftet. Den pilotintervju som 

gjordes utifrån intervjuguide A genomfördes med en person som inte varit del-

aktig i planering och utformning av lokaler då någon sådan informant inte 

fanns att tillgå vilket kan ses som en svaghet. De pilotintervjuer som genom-

fördes utifrån intervjuguide B var utbildade förskollärare med inblick i att 

nyttja förskolelokaler vilket ses som en styrka. 

Giltighet beaktar i vilken utsträckning det som ska undersökas verkligen un-

dersöks (Bjereld m.fl, 2009). I studien påverkar urvalet av representativa in-

formanter giltigheten positivt eftersom intervjuguider anpassades till respek-

tive informantgrupp. Intervjuguidernas upplägg utgick från att behandla olika 

begrepp, såsom lärandemiljö och utforskande arbetssätt. Begrepp kan ha flera 

olika innebörder och uppfattas olika beroende på vem som tolkar dem. Sådana 

begrepp kan med fördel operationaliseras för att tydliggöra dess innebörd (Bje-

reld, m.fl, 2009). Vid intervjuerna ombads informanterna sätta ord på sin syn 

av dessa begrepp för att få inblick i deras synsätt och vilket bidrar till en mer 

rättvis tolkning och påverkar att studiens giltighet stärks.  

4.7 Etiska överväganden 

Löfdahl (2014) skriver om att de forskningsetiska frågorna ska tas i beaktning 

under hela arbetsprocessen vilket har legat till grund i denna studie. Tillväga-

gångssättet för datainsamling diskuterades noggrant med handledare innan 

uppstart.  

Arbetet har följt de krav som fastställts av Vetenskapsrådet (2011) gällande 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets, och nyttjandekrav. Informations-

blankett skickades ut i förväg för att alla skulle ges möjlighet att läsa. Denna 

togs även med vid intervjutillfället för att säkerställa att alla fått ta del av. Först 

när muntlig information kring intervjuns syfte och upplägg hade delgetts om-

bads informanter att skriva på samtyckesblankett och inspelning påbörjades 

efter undertecknandet.  

I detta arbete gavs tydlig information till alla informanter om att studien utför-

des utifrån två perspektiv, planerings- och nyttjandefas. De personer som med-

verkade i intervjuer om planeringsfas var medvetna om vilka informanter som 

deltog utifrån nyttjandeperspektivet och vice versa. Utifrån vad Löfdahl (2014) 

skriver om konfidentialitet, att personer inte ska gå att kännas igen, uppstod ett 

dilemma dessa personer sinsemellan men genom tydlig information vid upp-

start av intervjun fick varje deltagare möjlighet att ta ställning utifrån dessa 

förutsättningar. All transkribering skedde i avskilt rum och det nedskrivna 
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materialet förvarades utan att obehöriga kunnat ta del av. Efter publicering ra-

derades ljudfiler från mobiltelefon och papperskopior förstördes.  

Hänsyn har även tagits vid redovisning av resultat då avidentifiering av data 

gjorts. Det finns ett flertal nyöppnade förskolor i dagsläget men samtidigt är 

antalet begränsat. Detta bidrog till ställningstagande kring vad som skulle skri-

vas fram i resultatdel. Viss information framkom som skulle kunnat exempli-

fiera för att ge en tydlig bild. Här har medvetna val gjorts kring hur resultat 

presenteras eftersom sådana exempel kan öka risk för igenkänning av försko-

lan.  

Löfdahl (2014) poängterar vikten av att planera vilka frågor som ställs i vilka 

konstellationer för att undvika känslan av att bli utsatt. Detta togs i beaktning 

dels då en intervju utfördes med två informanter samtidigt men även med för-

skollärarna eftersom de eventuellt kunde uppleva att de riskerade att ge svar på 

hur väl teorin blev verksam i praktiken.  
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5 RESULTAT 

Rummens potential 

Svar utifrån intervjuguide A visar att fysisk tillgänglighet var prioriterat vid 

planering och utformning av lokalerna. Möbler ska vara låga och material pla-

cerat på en höjd där barnen kan nå. Stora delar av möblemanget är flexibelt 

och har hjul för att kunna skapa förändringar. Det finns medvetna tankar kring 

ljuddämpande material och ljusinsläpp samt hur exempelvis väggar placerats 

för att kunna använda ytor att projicera upp bilder och filmer för att nyttja hela 

rummet. 

Förskollärarna upplever att den fysiska miljön är lättillgänglig för barnen när 

det gäller att nå och ta del av material. Det flexibla möblemanget underlättar 

för att omorganisera i rummen vilket skapar förutsättningar att möta barnens 

intressen. Här lyfts att förskollärarna upplever lokalerna storleksmässigt bra i 

förhållande till det antal barns som går på förskolan. Förskollärarna använder 

väggarnas möjligheter att projicera upp på för att visa bilder och förstärka ut-

formning av miljöer. En förskollärare säger att alla rum har sina möjligheter 

och begränsningar men att lokalerna i sig är anpassade till att kunna förändras.   

Vissa rum på förskolan har planerats och utformats med en specifik inriktning, 

exempelvis vattenrum. Genom att ha helkaklade rum ges barn möjlighet att 

utforska med hela kroppen och alla sinnen. Intentionen vid planeringsfas var 

dessutom att nya material skulle erbjudas i dessa miljöer för att stimulera ut-

forskandeprocesser. 

Förskollärarna upplever att dessa rum fyller sitt syfte väl. En informant berättar 

att de under några dagar såg ett avtagande intresse hos något av barnen men 

genom att då tillsätta nya material, till exempel spaghetti gjordes miljön intres-

sant igen.  

Andra rum, av mer allmän karaktär, har planerats med en tanke att försöka 

tänka utanför ramarna om vad som är typiskt att ha på en förskola. Gällande 

rollek har till exempel den klassiska hemvrån istället fått andra typer av inrikt-

ning och det finns olika temarum på avdelningarna. I dessa rum integreras 

många ämnen, varav de naturvetenskapliga är en del av dessa. Rummen var 

förberedda innan förskollärarna kom på plats för att ha något konkret att starta 

upp verksamheten i, med intentionen att dessa sedan ska förändras utifrån 

barns intressen.  

Förskollärarna upplever det positivt att det fanns planerade miljöer som grund 

att utgå från och uttrycker att det kunde ha blivit svårarbetat att starta upp sin 



Lärandemiljöer för utforskande inom naturvetenskap  Maria Fahlström 

15 

 

verksamhet i helt tomma lokaler. Några rum har fortfarande kvar sin ursprung-

liga karaktär men flera rum har förändrats utifrån vad förskollärarna sett fångar 

barnens intressen här och nu, vilket de som planerat lyfte var deras intentioner. 

Samtliga förskollärare uttrycker en samsyn i att lärandemiljöer är något som 

planeras utifrån och tillsammans med barnen. En förskollärare lyfter att läran-

demiljö är något mer än bara inredning. Där ska finnas material som inspirerar 

till lek och utforskande och uttrycker att miljön gärna får vara tydlig men inte 

för styrd. Gemensamt för förskollärarna är att de upplever att förskolans rum 

har förutsättningarna att förändras till vad de är mest lämpade till utifrån barn-

gruppens intressen.  

 

Materialets tillgänglighet 

Material är planerat att finnas tillgängligt för barnen, nåbart och synligt. Vid 

intervjuer med förskollärare framkommer att på vissa avdelningar finns allt 

material framme, andra har av praktiska skäl placerat vissa saker på hyllor för 

att välja när, var och hur det ska användas. Detta material är fortfarande visuellt 

tillgängligt för att barnen men får efterfrågas för att använda det. En informant 

berättar att vissa material står undanställt och att hon upplever att det lämpar 

sig bättre att ta fram under specifika former. Det kan exempelvis handla om att 

materialet behöver introduceras för att användas med en viss typ av teknik.  

Intentionen med materialets tillgänglighet är att det ska kunna röra sig fritt och 

användas inom- och utomhus samt att naturmaterial ska plockas in i verksam-

heten. Detta är något förskollärarna upplever att de gör och beskriver att de har 

färdiga väskor med luppar, papper, pennor, uppslagsböcker som tas med ut i 

skogen för att öka smidigheten med detta. Digitala verktyg används i stor ut-

sträckning inne och ute plus att naturmaterial tas ofta med in i förskolan för att 

undersökas. 

Gällande val av material finns färdigt och ofärdigt material samt naturmaterial. 

Informanterna som planerat framhåller att en variationsrik materialbank blir 

redskap för barnen att utforska med hjälp av olika angreppssätt. Detta upplever 

förskollärarna att verksamheten bidrar till genom att temarummen exempelvis 

har en stor variation på olika materiella ting kopplat till det specifika temat, 

exempelvis ljusbord, böcker, verktyg och leksaker för utforskande. Informan-

ter som planerat lärandemiljöer beskriver att syftet med det ofärdiga materialet 

är att det ska användas för att utveckla det kreativa tänkandet, skapa frågeställ-

ningar och väcka nyfikenhet. Förskollärarna ser fördelar i att ha en variation 

av de olika materialtyperna. En informant lyfter särskilt att hon upplever det 
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ofärdiga materialet som fördelaktigt att använda vid naturvetenskapligt utfors-

kande, exempelvis för att undersöka friktion och tyngdkraft. Förskollärarna 

upplever att de nyttjar skogen som lärandemiljö och ser naturmaterialet som 

användbart även genom att plocka in det till lokaler inomhus. Det har ännu inte 

gjorts i så stor utsträckning men är något förskollärarna tror kommer nyttjas 

mer i och med andra årstider än vintern som nyss passerat.  

 

Sociala mötesplatser 

Lokaler har planerats och utformats i syfte att det ska finnas mötesplatser bar-

nen sinsemellan samt barn och förskollärare. I lokalerna finns planerade ytor 

och bord att samlas kring. Förskollärare ses som det viktigaste verktyget för 

att på dessa platser skapa miljöer och duka upp material som bjuder in och 

inspirerar till ett undersökande. Genom att ha ett utforskande förhållningssätt 

kan förskollärarna lyssna in barnen och bemöta deras frågor, vilket i sin tur 

bidrar till att verksamheten kan planeras utifrån barns intressen i syfte att nå 

ett fördjupat lärande.  

Förskollärarna instämmer enhetligt i ovanstående resonemang och uttrycker 

att de ges möjlighet att gemensamt reflektera över verksamheten, vilket skapar 

förutsättningar att utveckla lärandemiljöer utifrån barnens intressen. De upple-

ver sin roll som att vara närvarande och att deras uppgift är att utmana barnens 

tankar genom frågor och att erbjuda nya material. De upplever inte att de ska 

ge barnen färdiga svar utan snarare finnas där som medforskare. Genom att ha 

ett tillåtande förhållningssätt får barnen själva testa och undersöka. En förskol-

lärare lyfter att väggar är bara väggar och att det är upp till förskollärarna att 

fylla dem med ett innehåll som stimulerar barnen.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Rummens potential 

Vid intervjuerna framkommer att vid planering och utformning av förskolans 

inomhuslokaler har barnen varit i fokus och att miljön omkring dem ska kunna 

förändras utifrån deras behov och förutsättningar. Utifrån vad Skolverket 

(2013) och Palmer (2012) lyfter kan denna flexibilitet tolkas som att en 

mångsidig miljö, med förutsättningar att förändras utifrån barns intressen, har 

eftersträvats. Förskollärarna upplever att lokalerna storleksmässig är anpas-

sade till antalet barn något som Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) belyser 

vikten av. Resultatet stämmer därför inte överens med den undersökning som 

gjorts av Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2010). Medvetenhet 

finns om att dessa resultat inte är helt jämförbara men ett visst mönster kan 

utläsas. Förskollärarnas positiva inställningar kan tolkas som att utformning av 

nya lokaler utvecklingsmässigt har tagit en fördelaktig riktning. Samtidigt görs 

reflektionen att på vilket sätt lokalers utformning uppfattas av förskollärare 

beror på hur rummens förutsättningar ser ut. Även äldre lokaler har sina för- 

och nackdelar, vilket synliggörs i Skolinspektionens granskning (2018).  

I studien visas exempel på rum med specifikt syfte och hur naturvetenskap 

integreras allmänt i verksamheten. En förskollärare nämner hur alla rum har 

sina möjligheter och begränsningar, vilket styrks i Bergström Eriksson (2013). 

Genom att använda temarum kan en viss typ av lek förväntas ske så som Gitz-

Johansen m.fl. (2001) beskriver som en risk i starkt kodade rum. Samtidigt kan 

resultaten tolkas som att dessa rum med sin flexibilitet är förändringsbara och 

har förändrats utifrån barns intressen vars vikt framhålls i (Skolverket, 2016).  

Rummen kan fungera som kulturella sammanhang i vilka lärande kan utveck-

las som beskrivs enligt Klaar (2016) och Elm Fristorp (2012). Utifrån det so-

ciokulturella perspektivet ses människan som en lärande individ i alla sociala 

och kulturella sammanhang. Genom att verksamheten erbjuder kontexter där 

barnet ges möjlighet att erövra sin omvärld och personalen enkelt kan variera 

och stimulera nya miljöer ges fler tillvägagångssätt att skaffa nya erfarenheter. 

I dessa miljöer kan barnen använda sina befintliga erfarenheter, vidga dessa 

och skaffa nya med hjälp av olika artefakter (Säljö, 2011).  
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Materialets tillgänglighet 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses material som artefakter med syfte att 

ta sig an nya erfarenheter och kunskaper (Säljö, 2011). Dessa bidrar till att barn 

ges verktyg att erövra sin omvärld, vars vikt framhålls i (Skolverket, 2016). 

När artefakterna används på olika sätt, i olika sammanhang, kan barn koppla 

samman dessa erfarenheter och använda dem för att lösa problem och skapa 

förståelse (Elm Fristorp, 2012). 

Genom att materialet är tillgängligt sätter det sin prägel på förskolans diskurs, 

vilket Nordin-Hultman (2004) beskriver. Resultaten synliggör att det finns 

skillnader i förskollärarnas sätt att resonera kring materialets tillgänglighet. 

Den person som är av uppfattningen att vissa material kan plockas fram i olika 

situationer under viss guidning kan tolkas som att hon i vissa aktiviteter vill 

utmana barns proximala utvecklingszon (Säljö, 2011).  

I relationen mellan de som planerat lokaler och dem nyttjar lokaler synliggörs 

en stark samsyn att material ska kunna användas i olika miljöer och vara till-

gängligt utifrån aspekten flyttbart. Barn på denna förskola kan skaffa sig nya 

erfarenheter med hjälp av material i olika miljöer och koppla till ett samman-

hang, vilket Sheridan & Williams (2018) beskriver bidrar till god kvalitet.  

Förskolan har en variation av material i form av färdigt och ofärdigt material 

samt naturmaterial, vilket Palmer (2012) och Skolverket (2013) lyfter ger de 

förutsättningar som Utbildningsdepartementet (2010) framhåller. Samtliga in-

formanter ser det ofärdiga materialet som något kreativt och gynnsamt för fan-

tasin, något som beskrivs i Trageton (1996). Resultaten visar att material lik-

som lokaler ska erbjuda variation. Lokaler behöver vara flexibla för att kunna 

förändras och materialet ska fungera som en del av lokalernas inredning och 

på så vis skapa och förändra kulturella kontexter.  

 

Sociala mötesplatser 

Det finns medvetna tankar om att sociala mötesplatser ska finnas i lokalerna. 

Vid dessa mötesplatser kan barn och förskollärare mötas och material dukas 

fram för att inspirera och locka till utforskande, vilket ger förutsättningar för 

utforskande enligt Nordin-Hultman (2004), Elfström m.fl. (2009) och Utbild-

ningsdepartementet (2010). Detta kan kopplas till hur barn i samspel eller barn 

tillsammans med vuxna kan utmanas i sin proximala utvecklingszon (Säljö, 

2011). Förskollärarens roll är att utmana barnet i syfte att fördjupa lärandet. 

Genom att reflektera över barns intressen kan de skapa miljöer som är me-

ningsfulla vilket Klaar (2016) lyfter vikten av.  
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6.2 Metoddiskussion 

Eftersom jag i studien undersökte en specifik förskola blev kvantitativa studier, 

som till exempel enkätundersökning, inte aktuellt. Då syftet var att ta reda på 

informanters upplevelser ansågs intervju vara mest lämpligt. Om frågeställ-

ningen varit formulerat på ett annat sätt, exempelvis hur arbetar förskollärare, 

hade observation varit ett bättre metodval, då man istället kan se vad som görs. 

I och med att intervjuer i planerings- och nyttjandefas härrör två olika tidsa-

spekter, en i dåtid och en i nutid, kunde inte de som planerat observeras i ef-

terhand. Man skulle kunna ha intervjuat för att ta reda på detta och kompletterat 

med observation för att se hur förskollärare arbetar i miljöerna. Det hade i så 

fall förutsatt observation vid ett tillfälle dessa miljöer användes. Möjligtvis 

skulle en sådan observation ge mycket information kring en specifik miljö. 

Genom att istället använda intervjuer som datainsamlingsmetod sågs fördelar 

i att få en bredd och synliggöra exempel på specifika miljöer samt förskolan 

som helhet. Man behöver vara medvetenhet om att informanterna selektivt valt 

vad de delgett och att detta sedan tolkas av den som intervjuat.  

Informanterna hade i informationsbrevet fått kort förhandsinformation om vad 

intervjun skulle handla om. Det kan vara fördelaktigt att de inför intervjutill-

fället sett begreppen lärandemiljö, naturvetenskap och utforskande för att ha 

reflekterat över begreppen. Vid intervjutillfället blev dessa begrepp utgångs-

punkter för att koppla an mer specifikt till praktiska exempel. Om fullständiga 

frågor lämnats ut helt i förväg kunde det ha bidragit till att informanterna tänkt 

ut svar eller sållat ut det de trodde förväntades svara. Det kan ha påverkat även 

nu men troligtvis i en lägre utsträckning. Att inte ha delgett någon information 

alls tänker jag kunnat ha påverkat om de ens hade velat ställa upp på intervjuer. 

En annan nackdel med att inte ge förförståelse kan vara att de inte alls hunnit 

reflektera över de områden som skulle behandlas och en del av den avsatta 

tiden kunde då ha gått åt till eftertanke. Samtidigt kunde detta ha gett än mer 

spontana svar.  

Gällande urvalet ökar tillförlitligheten genom att representativa personer frå-

gas utifrån behandlad intervjuguide beroende på om de planerat eller nyttjar 

verksamhetens lokaler. Vid intervju med informanter i planeringsfas, där båda 

informanterna svarade tillsammans, upprättades en god dialog dem sinsemel-

lan vilket gjorde att intressanta infallsvinklar framkom. Hade denna intervju 

istället genomförts som enskilda finns risk att något gått om miste. Vid 

gruppintervjuer bör det som Löfdahl (2014) skriver tas i beaktning, frågornas 

karaktär påverkar om det är lämpligt som metod. Om frågor är av känslig ka-

raktär skulle det kunna påverka vilka svar som framkommer men i denna studie 

ansågs inte detta utgöra någon risk. Eftersom denna studie gjordes utifrån två 
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perspektiv och kan komma att tolkas som en typ av utvärdering kan det ha 

påverkat vilka svar som förskollärarna valde att lyfta. För att minska risk för 

detta klargjordes vid uppstart av intervju att det handlade om att vad som fallit 

ut som planerat och vad som blivit på annat sätt än tänkt. I och med att det 

gällde ett relativt okänsligt ämne gjordes ändå avvägningen att undersöka om-

rådet. Hade det varit en frågeställning av mer känslig karaktär kanhända att jag 

tänkt annorlunda. 

Genom pilotintervjuer förtydligades formuleringen på ett par frågor vilket bi-

drog till att det som var tänkt att undersökas hamnade i fokus. Det hade under-

lättat att ha gjort en intervju med någon som faktiskt planerat och utformat 

lokaler tidigare, eftersom denna pilotintervju upplevdes mer som ett rollspel 

utan större essäns. De intervjuer som gjordes med förskollärare kändes mer 

relevanta inför den verkliga datainsamlingen. Att datamaterialet transkribera-

des och analyserades i nära anslutning till intervjutillfället ses som fördelaktigt 

eftersom jag enklare kunde minnas även hur saker hade sagts, inte bara vad 

som sagts. Genom att tänka tillbaka på kroppsspråk och gester underlättade 

tolkning av datamaterialet. De korta reflektioner som jag skrev ner i direkt an-

slutning till intervjun underlättade mitt sätt att minnas.  

Formmässigt upplevdes den etiska biten som att allt fungerade väl och genom 

att delge information skriftligt och muntligt säkerställdes att alla informanter 

tagit del av informationen. Eftersom det inte finns så många nyöppnade för-

skolor gjordes en avvägning kring vilka resultat som valdes att lyftas för att 

skydda informanternas och förskolans konfidentialitet. Jag har gjort ställnings-

taganden till hur resultat beskrivs och kan se att vissa beskrivningar skulle 

kunna skrivas fram tydligare med konkreta exempel men då med risk att för-

skolan skulle kännas igen. Trots detta upplever jag att studien kan presenteras 

med hög trovärdighet.  

6.2.1 Generaliserbarhet 

Denna studie handlar om en specifik förskola och informanternas svar baseras 

på hur de upplever de förutsättningar som finns där. Johansson & Svedner 

(2010) skriver att generaliserbarhet handlar om huruvida resultaten kan gälla 

för fler fall än det som undersökts. Jag ser en risk i att direkt överföra dessa 

resultat att gälla fler förskolor eftersom resultatet tenderar att vara platsbundet 

utifrån de förutsättningar som finns just där och av de tillfrågade informan-

terna.  

Trots det kan det finnas stora likheter i och med att flertalet nyöppnade försko-

lor med stor sannolikhet utformas utifrån liknande premisser, exempelvis ak-

tuell forskning. Förskollärare borde dessutom ha en jämlik utbildning och ett 
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liknande förhållningssätt till fysiska miljöer, vilket kan innebära att uppfatt-

ningar finns hos fler än enbart dessa informanter. I alla intervjuer upplevdes en 

stark samsyn hos informanterna. Intervjuer utifrån intervjuguide A gjordes en-

bart i en intervju men med två samspela informanter. Intervjuer med förskol-

lärare visade även de en stor samsyn men där lyftes olika konkreta exempel på 

olika miljöer och material. Den starka samsynen kan förklaras med att personal 

redan vid rekryteringsstadiet diskuterat exempelvis förhållningssätt och att 

detta skett relativt nyligen.  

6.3 Implikationer för verksamheten 

Den största utmaningen i detta arbete var att begränsa undersökningen till de 

fysiska lokalerna och materialet. Under arbetets gång har det blivit tydligt hur 

människor, miljö och dess material ständigt relaterar till varandra. Studiens re-

sultat visar hur flexibilitet och variation bidrar till mångsidighet och möjlig-

heter att förändra. Men för att se vad som ska förändras och på vilket sätt krävs 

att förskollärare ser barnens intressen.   

De fysiska lokalerna utgör en ram för vilka förutsättningar för förändring som 

finns. Därför ses fördelar i att använda studiens resultat som en vägledning för 

att få en insyn i vad som ligger till grund för planering och utformning av fy-

siska lokaler. Att även nyttjandeperspektiv lyfts kan bidra med inblick hur det 

planerade kan uppfattas i praktiskt arbete. I och med att det handlar om män-

niskors upplevelser finns inget rätt svar men det kan utgöra en grund att bygga 

vidare på vid skapande av nya förskolor. Resultaten kan även bli användbara 

för befintliga förskolor som vill omorganisera i sina lokaler genom att den lyf-

ter exempel som gjorts och hur de fallit ut i verkligheten. Genom att studien 

lyfter två perspektiv kan personer som designar förskolemiljöer och förskollä-

rare få en inblick i andras tankar.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjustudie A 

 

Bilaga 2: Intervjustudie B 

 

Bilaga 3: Information- och samtyckesblankett  



 

 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide A. 

Inledning:  

Jag heter Maria Fahlström och skriver mitt examensarbete vid Karlstads uni-

versitetet om Lärandemiljöer för utforskande inom naturvetenskap.  

Jag intresserad av att undersöka hur personal inom förskolan arbetat med pla-

nering och utformning för fysiska lärandemiljöer inomhus. Jag vill även höra 

hur förskollärare upplever att de nyttjar dessa i sitt arbete, med fokus på utfors-

kande inom naturvetenskap. Syftet är inte att göra en utvärdering om vad som 

är rätt och fel i teorin och praktiken, jag vill snarare synliggöra mönster på bra 

exempel och om något fallit ut på annat sätt än planerat. Jag vill vara tydlig 

med att jag kommer sätta de olika perspektiven i relation till varandra men inte 

skriva ut vem av er som sagt vad inom vilket perspektiv. 

Jag kommer att använda ljudupptagning för att transkribera och analysera 

materialet samt ta minnesanteckningar. Jag garanterar konfidentialitet och ge-

nom att ge ditt samtycke tillåter du mig att använda dig av mina svar. Du kan 

närsomhelst avbryta intervjun utan att uppge anledning. Vi har avsatt ca 30 

minuter.  

Huvuddel: 

Kan ni beskriva varför ni öppnat denna förskola, vad ligger till grund?  

Vad ligger till grund för planering och utformning av fysiska inomhusmiljöer? 

Hur har ni tänkt kring naturvetenskapens roll i förskolan i dessa miljöerna?  

Hur ser du på begreppet lärandemiljö, vad är det för dig? 

Läroplan för förskolan lyfter vikten av ett utforskande arbetssätt inom exem-

pelvis naturvetenskap (Skolverket, 2016).  

Kan du berätta för mig hur du ser på begreppet utforskande arbetssätt?  

Hur har ni tänkt kring att skapa möjlighet för utforskande arbetssätt i den fy-

siska miljön?  

Hur ser förutsättningarna ut att hålla dessa miljöer levande utifrån barnens in-

tressen och läroplanens strävansmål? 

Blev det som ni tänkt? 

Avslutning: 



 

 

 

Bilaga 1 forts. 

Finns det något du vill tillägga? Har du några frågor?  

Tack för att jag fick intervjua dig!  

 

 

Teman att behandla, plats för minnesanteckningar: 

 

Lärandemiljöer.  

 

 

 

 

 

 

Naturvetenskap roll.  

 

 

 

 

 

Förutsättningar för utforskande arbetssätt.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide B. 

Inledning:  

Jag heter Maria Fahlström och skriver mitt examensarbete vid Karlstads uni-

versitetet om Lärandemiljöer för utforskande inom naturvetenskap.  

Jag intresserad av att undersöka hur personal inom förskolan arbetat med pla-

nering och utformning för fysiska lärandemiljöer inomhus. Jag vill även höra 

hur förskollärare upplever att de nyttjar dessa i sitt arbete, med fokus på utfors-

kande inom naturvetenskap. Syftet är inte att göra en utvärdering om vad som 

är rätt och fel i teorin och praktiken, jag vill snarare synliggöra mönster på bra 

exempel och om något fallit ut på annat sätt än planerat. Jag vill vara tydlig 

med att jag kommer sätta de olika perspektiven i relation till varandra men inte 

skriva ut vem av er som sagt vad inom vilket perspektiv. 

Jag kommer att använda ljudupptagning för att transkribera och analysera 

materialet samt ta minnesanteckningar. Jag garanterar konfidentialitet och ge-

nom att ge ditt samtycke tillåter du mig att använda dig av mina svar. Du kan 

närsomhelst avbryta intervjun utan att uppge anledning. Vi har avsatt ca 30 

minuter.  

Huvuddel:  

Hur upplever du den fysiska inomhusmiljön vara anpassad för att stimulera 

barns lärande? 

Kan du berätta hur du upplever att den fysiska inomhusmiljön är anpassad för 

att som förskollärare arbeta med naturvetenskap i förskolan?  

Hur ser du på begreppet lärandemiljö, vad är det för dig? 

Läroplan för förskolan lyfter vikten av ett utforskande arbetssätt inom exem-

pelvis naturvetenskap.  

Kan du berätta för mig hur du ser på begreppet utforskande arbetssätt?  

Hur upplever du att den fysiska inomhusmiljön stimulerar till detta? 

Hur ser förutsättningarna ut att hålla dessa miljöer levande utifrån barnens in-

tressen och läroplanens strävansmål? 

Finns det något du tänker att man kunde ha gjort annorlunda, just kring det 

område vi nyss talat om?  

 



 

 

 

Bilaga 2 forts. 

Avslutning: 

Finns det något du vill tillägga? Har du några frågor?  

Tack för att du tog dig tid! 

 

Teman att behandla, plats för minnesanteckningar: 

 

Lärandemiljöer.  

 

 

 

 

 

Naturvetenskap roll.  

 

 

 

 

 

Förutsättningar för utforskande arbetssätt.  

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

 

 

INFORMATIONS- OCH SAMTYCKESBREV TILL 

DELTAGARE I STUDIEN 

 

Jag heter Maria Fahlström och läser förskollärarprogrammet vid Karlstads 

Universitet. Jag skriver mitt examensarbete om Lärandemiljöer för utfors-

kande inom naturvetenskap. Jag intresserad av att undersöka hur personal från 

förskolan i arbete med planering i implementeringsfas skapar förutsättningar i 

den fysiska inomhusmiljön och hur förskollärare upplever att 

de nyttjar dessa miljöer, för att utforska naturvetenskap.  

 

 

Syfte med studien 

Skapa förståelse för lärandemiljöer för utforskande inom naturvetenskap. 

 

Intervjuer och användning av data 

Intervjuer kommer ske enskilt och beräknas ta cirka 30 minuter. Jag kommer 

att använda ljudupptagning samt ta stödanteckningar som förvaras utan att obe-

höriga ges tillgång till materialet. Dessa kommer att raderas när studien är fär-

digställd. Namn och plats kommer att vara konfidentiella. Intervjuerna kom-

mer ligga till grund för mitt examensarbete som publiceras. 

  

Frivillighet  

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din med-

verkan utan att behöva ange skäl. 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 forts. 

 

 

 

 

Utifrån den information jag tagit del av ger jag mitt 

godkännande att delta.  

 

 

Namn: ………………………………………………………… 

 

                

 

Ort:…………………………………….   

Datum:       /     2018 

 

………………………………………………………  

Underskrift 

 

 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig!  

Maria Fahlström 

mariafahlstromXX@gmail.com 

Telefonnummer: 076XXXXXXX 

mailto:mariafahlstromXX@gmail.com

