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Abstract 

The aim of this study is to illustrate how the physical indoor environment is 
designed, with similarities and differences in a preschool in Sweden and a pre-
school in South Africa. We have investigated the following three questions: 
What artefacts are exposed in the preschools' physical indoor environment? 
What similarities and differences are made visible on artefacts in the physical 
indoor environments in Sweden and in South Africa? What similarities and 
differences are made visible on equipment and spaces in the physical indoor 
environments in Sweden and in South Africa? 

In the study a comparative method and a qualitative approach where observa-
tion through photographs was used as a method. Two preschools participated 
in the study, one in Sweden and one in South Africa. The number of photo-
graphs in the study is 50 images from the preschool in Sweden and 30 images 
from the preschool in South Africa that were used to analyse the results based 
on a coding table. The result shows the differences and similarities between 
the different preschools and how they have designed the physical indoor envi-
ronment.  

 

Keywords: Comparative study, Preschool, Physical indoor environment, South 
Africa, Sweden.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa hur den fysiska inomhusmiljön ser ut med likheter 
och skillnader i en förskola i Sverige samt en förskola i Sydafrika. De här tre 
frågeställningar har vi utgått från för att besvara syftet och få fram ett resultat, 
vad för artefakter exponeras i förskolornas fysiska inom-husmiljö? Vilka lik-
heter och skillnader synliggörs på artefakter i de fysiska inomhusmiljöerna i 
Sverige och i Sydafrika? Vilka likheter och skillnader synliggörs på utrustning 
och utrymmen i de fysiska inomhusmiljöerna i Sverige och i Sydafrika? 

I studien används sociokulturellt perspektiv som teoretiskt perspektiv då det 
sociokulturella perspektivet har en stor betydelse för hur man kan se på arte-
fakter och dess betydelse. 

I studien så användes dels en komparativ metod dels en kvalitativ form där 
observation genom fotografier användes som metod. Två förskolor deltog i 
studien, en i Sverige och en i Sydafrika. Antal fotografier i studien är 50 bilder 
från förskolan i Sverige respektive 30 bilder från förskolan i Sydafrika som 
användes för att analysera resultatet utifrån en kodningstabell. Resultatet visar 
på vilka skillnader och likheter det finns mellan de olika förskolorna samt vilka 
artefakter som exponeras i den fysiska inomhusmiljön.  

 

Nyckelord: Förskola. Fysisk inomhusmiljö. Komparativ studie. Sydafrika. 
Sverige.  
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1 INLEDNING  

Under vår förskollärarutbildning på universitet samt den verksamhetsförlagda 
utbildningen så har betydelsen för förskolans pedagogiska lärmiljöer uppmärk-
sammats. Förskollärarens förhållningssätt och kompetens i att utforma lärmil-
jöer kan ha betydelse i utvecklingen för barns fysiska, sociala samt emotionella 
lärande. Lärmiljön som barnen och personalen befinner sig i dagligen kan 
sända ut signaler om vad som förväntas ske i verksamheten, omgivningen i 
form av exempelvis rum och material kan i bästa fall då utmana barnen till 
kreativt lärande och nyfikenhet i utforskandet.  

Varför vi anser att det är intressant att undersöka den fysiska inomhusmiljön 
är för att barnen befinner sig dagligen i förskolans lärmiljöer som ska vara ut-
manande, underhållande och utvecklande för dem.  Sheridan, Sandberg och 
Williams (2015) lyfter vikten av lärmiljöer och dess betydelse för barns ut-
veckling, där miljön ska vara organiserad på så sätt att den ger möjligheter till 
utveckling samt utmaning för barnens lärande. Den pedagogiska lärmiljön ska 
vara tillgänglig för alla barn och dess behov samt utformad så att barnen känner 
att de är en del av och har inflytande i att kunna påverka miljön.  

Genom att undersöka olika fysiska inomhusmiljöer kan det öka vår kunskap 
och förståelse för hur miljöerna kan utmana barnen dagligen i verksamheten. I 
förskolans läroplan står det inget om hur utformningen av lärmiljön kan se ut, 
utan det står beskrivet att förskolans miljö ska vara öppen, inbjudande och in-
nehållsrik samt främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet för att ta 
till vara och stärka barnets intresse för att lära och skapa nya erfarenheter, fär-
digheter och kunskaper (Skolverket,2016). För att undersöka lärmiljöer och 
dess utformning har vi då valt att göra en komparativ studie mellan en förskola 
i Sverige och en förskola i Sydafrika. Vi ansåg det lärorikt och intressant att få 
ta del av dessa lärmiljöer i olika länder för att ge oss ett större perspektiv på 
lärmiljöer och som kan bidra med nya kunskapssyner i vår profession som för-
skollärare. 

Vår egen reflektion och uppfattning utifrån till exempel föreläsningar eller 
egna erfarenheter är att lärande ofta sker i interaktion fysiskt som socialt med 
material eller människor. För att alla ska få möjlighet att vara delaktiga i inter-
aktionen så krävs en god lärmiljö och den miljö som förskoleverksamheten 
bedriver kan påverka både vuxna och barn i flera olika aspekter. Personalens 
förmåga till att skapa disponibla fysiska inomhusmiljöer är en förutsättning för 
att åstadkomma inkluderande verksamheter, tillgängliga lärmiljöer kan på-
verka möjligheterna till att få barnen mer involverade i sitt lärande och i sociala 
gemenskaper.  
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1.1 Bakgrund 

Inomhusmiljön i förskolan kan vara “könad” med vissa tillbehör eller färger 
(Sandberg & Vuorinen, 2008). Detta kan resultera i att vissa miljöer blir 
stängda för vissa grupper av barn och tillgängligheten för de olika miljöerna 
minskar. Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver vidare att det som bland 
annat utgör könsskillnader är exempelvis det materialet barnen har att tillgå. 
Förr i tiden så hade inte barnen lika mycket leksaker utan var tvungna till att 
utgå ifrån sina fantasier. Nuförtiden finns det leksaker som nästan enbart kan 
användas till just det syftet artefakten är skapad för och även är väldigt köns-
stereotyp.  

Då vi har vart ute på olika förskolor under vår utbildning så har vi uppmärk-
sammat att den traditionella dockvrån samt bilvrån har blivit bort arbetade. 
Förskolorna jobbar mer med att alla miljöer ska locka alla olika barn. Om det 
är en miljö som varit starkt präglad av en könsstereotypisk tillhörighet har vi 
kunnat se att pedagogerna har lagt mer fokus på att få de miljöerna att bli ef-
tertraktade av olika barn. I den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft 
i juli 2019 så poängteras vikten av att barnen ska känna sig inspirerade av för-
skolans miljöer utan att bli begränsade av könsstereotypiska uppfattningar 
(Skolverket, 2018). 

Förskolans inomhusmiljö kan ha stor påverkan på barns utveckling och lä-
rande. Utifrån läroplanens mål och intentioner så är vikten hos förskolläraren 
i att skapa och planera en stimulerande lärmiljö för alla barn som deltar i verk-
samheten viktigt. Förskolans lärmiljöer kan se ut och formas på olika sätt med 
tillgångar material /artefakter, resurser och utrustning som barnen dagligen er-
bjuds i sin verksamhet. Sandberg och Vuorinen (2008) skriver att barn utveck-
lar olika färdigheter och beteenden i miljön som de vistas i och att individen 
formas genom den fysiska miljön, ting och sociala relationer till andra i sin 
omgivning. Vidare lyfter Davidsson (2008) att varje rum ofta har sitt speciella 
ändamål och struktur för barns lärande, innehållet har även betydelse för om 
barnen väljer att vistas i rummet. Davidsson (2008) menar även att rummets 
organisering stödjer eller begränsar det sociala livet där rummets storlek och 
inredning såsom möbler och material som finns har stort inflytande på var bar-
nen väljer att befinna sig under dagen.  
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I läroplanen står det inte hur miljön ska utformas och De Jong (2010) belyser 
att i läroplanen förekommer begreppet miljö i flera kombinationer, men det 
finns inte mycket som knyter an till den konkreta fysiska miljön som barnen 
vistas i dagligen och hur den ser ut. Begreppet syftar mer på kulturen och den 
sociala miljön som finns omkring individen medan lokaler och omgivning har 
tydligare anknytning till den fysiska miljön.  De Jong (2010) belyser att för 
barn är interaktionen med och i den sociala samt fysiska miljön grunden för 
utveckling och lärande där förskolan är en av de viktigaste platserna för barnets 
interaktion. 

Lärande sker enligt Lenz Taguchi (2012) mellan icke mänskliga och mänskliga 
händelser som blir aktiva agenter och samhandlar, där allt i vår omgivning 
såsom material och miljöer kan ge mer eller mindre påverkan på olika sätt. 
Författaren skriver även att vi bör bli mer medvetna om att icke mänskliga 
materialiteter påverkar i högsta grad och spelar roll för barns utveckling samt 
lärande. Fortsättningsvis belyser Lenz Taguchi (2012) att materialitet är en 
verksam del i pedagogiken och blir en aktiv medaktör som samverkar för 
materialiteten påverkar vad för kunskap vi erfar. Författaren menar att vi på-
verkas av det materiella omkring oss samtidigt som det materiella påverkas av 
oss, till exempel vad kaplastavar kan signalera och inverka på barns intentioner 
till att skapa en gemensam lek och då sker en aktiv samhandling med materi-
aliteten och barnen. Lenz Taguchi (2012) belyser det intra-aktiva perspektivet 
som är förhållandet mellan alla levande kroppar och den materiella omgiv-
ningen, de artefakter eller föremål som vi använder oss av samt de rum och 
platser vi befinner oss i/på dagligen. Det centrala i perspektivet är att även fö-
remål har en agens och kraft inte bara människan, genom kraften som det ma-
teriella tinget har påverkar och samhandlar de med människan och material 
betraktas som performativa agenter i lärandet. Det materiella får agens och blir 
performativa agenter, alltså kaplastavarna som tidigare nämnts ovan som i sin 
intra-aktivitet med levande organismer, vilket är barnen som skapar en lek ge-
nom inspiration av kaplastavarna. Här belyses miljön och materialets betydelse 
för barns lärande samt utveckling, därav vikten i att undersöka fysiska inom-
husmiljöer för att få bredare kunskap.  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) beskriver barns lärande som något 
som sker i relation med omvärlden. Lärandets grogrund beskriver vikten av 
miljöns betydelse för att främja barns lärande (Pramling Samuelsson & Sheri-
dan 2006). Den fysiska miljön som möter barnen i förskolans verksamhet ger 
dem en klarhet i vad som förväntas av dem och vad som sker i miljön. Det är 
viktigt att den fysiska miljön möjliggör för olika sorters lärande, såsom inom 
fysik, teknik, sång, dans etc. Förskolans fysiska rum ska vara utformade på ett 
visst sätt för att möjliggöra att barnen kan ta till sig allting. Exempelvis så ska 
bygghörnan ha plats för flera barn som kan vara med och delta så att ett socialt 
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samspel och lärande genom socialt samspel kan ske. För att barnen ska kunna 
uttrycka sig genom exempelvis bild så måste artefakter som möjliggör detta 
finnas tillgängliga i den fysiska miljön och vara tydliga för barnen så de vet 
vad som finns i den miljön och vart de ska gå för att arbeta med exempelvis 
bild. Det är viktigt att rummen och materialet är arrangerat så att barnen blir 
stimulerade till att använda materialet istället för att det står utom räckhåll och 
barnen måste be om det. På några förskolor finns det utrymme för att låta byg-
gen och konstruktioner stå kvar så att barnen kan utveckla det under tid. 

 

1.2 Begreppsdefinition 

I vår studie så använder vi begreppet “fysisk inomhusmiljö”. Vad vi menar 
med begreppet fysisk inomhusmiljö är de rum som finns i förskolan verksam-
het inomhus med pedagogiskt material / artefakter som barnen har tillgång till 
under hela dagen samt vad för utrustning och resurser det finns i rummen. Vi 
har i vår undersökning inte medräknat exempelvis toaletter/skötrum i studien. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att belysa hur den fysiska inomhusmiljön ser ut med likheter och 
skillnader i en förskola i Sverige samt en förskola i Sydafrika.  

 

1.4 Frågeställningar 

v Vad för artefakter exponeras i förskolan Sverige respektive förskolan i 
Sydafrikas fysiska inomhusmiljö? 
 

v Vilka likheter och skillnader synliggörs på artefakter i de fysiska inom-
husmiljöerna i Sverige och i Sydafrika? 
 

v Vilka likheter och skillnader synliggörs på utrustning och utrymmen i 
de fysiska inomhusmiljöerna i Sverige och i Sydafrika? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I den här delen knyter vi an till tidigare litteratur och forskning som är relevant 
för vår undersökning.  

2.1 Barns lärande 

Barnens första möte med ett formellt lärande är i förskolemiljön menar Björ-
klid (2005). Planläggningen utav lärande miljöerna är av stor vikt då det berät-
tar för barnet vilket typ av lärande som kan ske i miljön. Miljön skapar förut-
sättningar för ett socialt samspel där barnen lär sig tillsammans med varandra 
och de artefakter som finns att tillgå (Björklid, 2005). Miljöerna ska inte vara 
statiska utan det ska vara möjligt för barnen att förändra miljöerna utefter sina 
intressen. 

Björklid (2005) poängterar att forskning som finns från förskolan tar upp att 
bristen på utrymme och trånga lokaler är det som gör att det inte finns möjlig-
het för exempelvis en avskild zon för barnen att vila på, vilket är nödvändigt 
då att i och med att barngrupperna har ökat så har då ljudnivån stigit och be-
hovet för lugn och ro ökat.  

För att barn ska kunna ta till sig lärandet i förskolans miljöer så ska barnen få 
vistats i leken med så lite avbrott som möjligt (Björklid, 2005). Det ska tydligt 
framgå i miljöerna vad som är menat att barnen ska lära sig där. Materialet ska 
finnas tillgängligt så att barnen själva kan använda dem utan att behöva avbryta 
för att fråga om hjälp. För att barnen ska kunna utveckla sin grovmotorik så är 
det viktigt att det finns material såsom kuddar, stolar, madrasser, mindre bord 
etcetera finnas tillgängligt då det finns ett tydligt samspel däremellan. Barnen 
kan även arrangera om lärmiljön efter vad deras aktivitet krävs och det skapar 
ett öppet spelrum för barnen.  

 

2.2 Barnens lärande ur ett erfarenhetsperspektiv 

I en komparativ studie mellan Brasilien och Finland utgår Madureira Ferreira, 
Karila, Muniz, Faria Amaral och Kupiainen (2018) från barnens perspektiv, de 
undersöker barns lärande ur ett erfarenhetsperspektiv i ”early childhood 
education school” (ECEC). De intresserades för läranderum, ” learning spa-
ces”, eftersom lärande kan ske i olika sociala sammanhang som kan vara bero-
ende av både tid och rum. Fotografier användes för att samla in barns repre-
sentationer av sina inlärningsplatser samt rummen i förskolan, med hjälp av 
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fotografierna framkallades barns uppfattningar om deras lärande. Gruppinter-
vjuer utfördes även och framkallades för att få en bredare förståelse om barns 
erfarenhetsperspektiv.  Deltagarna i studien bestod av fyrtio stycken 3-6 åriga 
barn från en ECEC-skola i varje land med olika sociala och ekonomiska bak-
grunder vilket medförde heterogena grupper, slumpmässigt utvaldes delta-
garna från totalt 225 och 52 barn i den brasilianska skolan och det finska dag-
hemmet. Barn inkluderades endast om de ville delta i studien samt om vård-
nadshavarna gav samtycke till deltagande. 

När forskarna reflekterade över läranderummen i ECEC så utgick de från be-
grepp och dimensioner som ” firstspace” (dvs fysiska strukturer som samman-
sätter miljön), ”secondspace” (dvs personliga betydelser i den fysiska miljön) 
och ”thirdspace” (dvs kulturella och sociala aspekter som inverkar på indivi-
dens tolkning av utrymmen). Dessa begrepp visar en koppling på att ”spaces” 
kan ge en viss påverkan och ge en mer varierande integration av mänskliga och 
miljömässiga beståndsdelar. Forskarna menar att rummen inte endast identi-
fieras av materiella element eller geografisk position utan rummen har olika 
dimensioner relaterade till ideologi, kultur, värderingar, sociala regler, och 
mänsklig aktivitet och det är vad de olika begreppen signalerar. Med 
”thirdspace” i den här studien gjorde det möjligt att fokusera på individuell 
lärande erfarenhet samt undersöka möjligheter i en viss miljö, som i detta fall 
ECEC i olika kulturella inriktningar för lärandeprocesser. Det här avseendet är 
att lyfta barnens uppfattningar samt representationer om rummet som åskåd-
liggör element i deras sociala och subjektiva liv samt erfarenhet, elementen är 
en del av hur erfarenheter förhandlar och skapas fram i ett gemensamt förlopp. 

Deltagarna delades in i tre grupper av sex till sju barn i ålder, 3–4-åringar, 4-
5-åringar och 5-6-åringar för att kunna diskutera i grupper. Data samlades in i 
en tvåstegsprocess, första steget utforskade barns representationer av relationer 
som skapades mellan lärande och rummen som de utnyttjade, konstruerade och 
befann sig i. Tillvägagångssättet bestod av gruppdiskussioner där barn fick 
samtala om vad det innebar att lära sig i skolan och därefter fick de gå runt och 
fotografera valfritt antal bilder i rummen, på människor, föremål eller situat-
ioner som de tyckte relaterade till lärande. Fotografier skriver forskarna är ett 
kraftfullt hjälpverktyg för att fånga individuell representation som kan göra det 
möjligt för barn att presentera sina åsikter än bara via språk. Forskarna organi-
serade fotografierna och avlägsnade de som hade precis likadant innehåll. Det 
andra steget bestod av barns reflektioner om inlärningsprocesserna och inne-
hållet i de säregna rummen som fotograferades av dem. Fotografierna använ-
des som verktyg för att samtala med barnen och kontextualisera innehållet i 
deras föreställningar samt låta deras röster uttryckas. I detta steg genomfördes 
gruppintervjuer och fotografier användes för varje grupp för att införa diskuss-
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ioner samt utvalda frågor. Intervjuerna med barnen blev inspelade och tran-
skriberade för analys, proceduren i datainsamlingen administrerades till varje 
grupp av barn separat; noterbart är att samma forskningsprotokoll och instrukt-
ioner användes i båda länderna. I studien involverades kodningsprocesser som 
identifierade element utifrån det som skulle undersökas. För att garantera nog-
grannhet i kodning analyserades båda materialen först i ursprungslandet (bra-
silianska data analyserade i Brasilien och Finlands data i Finland), därefter av 
partnerlandet. 

Analysen av datainsamlingen bestod av två delar, barnens fotografier och bar-
nens reflekterande berättelser. Det första steget i dataanalysen resulterade i en 
karta över barns representationer som visade barnen i varje åldersgrupp i varje 
land representerande relationer mellan lärande och rum med deras fotografier. 
Vidare gav analysen, som skedde genom intervjuerna, fyra svarskategorier 
som summerade hur barnen upplevde sin lärande erfarenhet.  

Resultatet och slutsats i studien visar på barnens förståelse genom berättelser 
om vad lärande innebär i olika kontexter genom handlingar, upplevelser och 
intressen. En viktig aspekt i studien är barnens konstruerade och representerade 
meningsskapande om deras egna lärande. Madureira Ferreira, Karila, Muniz, 
Faria Amaral och Kupiainen (2018) menar att när vi förstår lärandet som sam-
manflätat med materiella objekt, handlingar, andra signifikanta element och 
kulturella metoder i sociala utrymmen som en relationell och konstruerad i in-
dividuella erfarenheter kan vi även se lärmiljön som föremål för utveckling. 
De menar att inlärning är omgiven i direkta relationer med det omslutande 
materialitet, lärare och kamrater samt formad av individer, samhälle och kultur. 

 

2.3 Artefakter och språk  

En komparativ studie genomfördes av Mellgren och Margrain (2015) på en 
förskola i Nya Zeeland och en i Sverige för att undersöka hur förskolorna ar-
betar med literacitet. Det utfördes genom att de delgavs fotografier som stu-
denter tagit på artefakter med text. Vidare behandlar artikeln de tvär-kulturella 
olikheterna som finns i länderna samt hur förskolorna arbetar med detta genom 
de artefakter som finns att tillgå i förskolorna. Tillvägagångssättet de använde 
sig av var att de bad studenter ta fotografier i miljöerna på förskolor och sedan 
samlade de in materialet och analyserade bilderna.  

I den svenska förskolan så kunde de se vikten i att använda sig utav symboler 
till en skriven text då detta bildade en bättre förståelse för det skrivna ordets 
innebörd (Mellgren & Margrain, 2015). I den Nya Zeeländska förskolan så 
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uppmärksammade de att kulturella värderingar hade en stor betydelse för de 
texter som presenterades i förskolans miljöer. 

Mellgren och Margrain (2015) diskuterar sammansättningen mellan artefakter 
och språket. Den teoretiska utgångspunkten de använde sig av var Vygotskij. 
I artikeln så beskrivs barns rättigheter för att utveckla sitt språk. Detta var något 
som Vygotskij ansåg var av stor vikt då språket är ett psykologiskt redskap 
som hjälper människor att kunna ta del av varandras perspektiv och på så sätt 
skapas en förståelse för andra människor (Säljö, 2018). 

 

2.4 Materialinventering  

En inventering av vilket material som finns på förskolor genomfördes av Al-
mqvist (1993) i en avhandling. Det hon fann i sin avhandling var att de flesta 
förskolor hade liknande material såsom material för skapande (pennor, papper, 
färgkritor etc.). Konstruktionsmaterial (och även material för grovmotorisk 
lek) var även mycket vanligt. Slutsatsen var att materialet på förskolan var 
traditionsbundet från Fröbel – pedagogiken. I sin avhandling jämfördes eng-
elska förskolor och svenska förskolor. Det hon fann gemensamt för de svenska 
förskolorna var att det materialet som var till för skapande ofta var placerat 
utom räckhåll för barnen och det blev då sällan använt. Vidare så fann hon att 
det material som fanns tillgängligt mest hade fokus på att få barnen att sitta ner 
och använda sådant material som höll kvar koncentrationen och var ”enklare 
att koncentrera sig på”. Det fanns inte så mycket material som var riktade mot 
naturvetenskapliga och tekniska ämnen och resultatet blev att barnens lek hade 
lite inslag av de naturvetenskapliga ämnena i relation till det material som 
fanns att tillgå. 

 

2.5 Materialkultur  

I studien av Prochnera Cleghorn och Green (2008) beskriver de en undersök-
ning mellan tre länder där en förskola från respektive land i Kanada, Sydafrika 
och Indien deltar. Det är inriktning på organisering och användning av materi-
alets betydelse i förskolornas verksamheter och undersökningen utgår ifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Prochnera, Cleghorn och Green (2008) menar att 
studier av förskolans “materialkultur” medför att forskaren beaktar använd-
ningen av föremål, värdet samt betydelsen som är bundet till materialet och hur 
det kan bidra till rumsligheten i förskolan. De belyser även materialet som en 
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komponent i förskolans rum och meningen med rummen är att skapa interakt-
ioner mellan sociala och fysiska krafter. Slutsatsen som beskrevs i undersök-
ningen var att förskolornas kultur och material varierade och strukturerades 
utifrån politiska, historiska samt sociala influenser i att förbereda barnen för 
skolan. Förskolorna hade mestadels ett överflöd av sin “materialkultur” som 
var organiserade i kategorier som tyder på läroplaner. Konstruktionen av 
material var tydligt i Kanada och Sydafrika men inte i Indien, där var inrikt-
ningen på lärare och barns interaktion istället för barns interaktion med materi-
alet. 

 

2.6 Fysiska miljöer och material 

I en avhandling av Eriksson Bergström (2013) belyser hon barns handlingsut-
rymmen i relation till de fysiska miljöerna samt materialet som finns i försko-
lan. Syftet med studien handlar om hur förskolans fysiska miljö organiseras, 
struktureras samt regleras i barns aktiviteter. Eriksson Bergström (2013) skri-
ver att utformning eller utseendet av miljön i förskolan kan ge varierande 
funktionella möjligheter där planeringen av miljöer utgör olika ytor och vad de 
erbjuder. Förskolan ses inte bara som en arena där vuxna ska planera miljöer 
för lärande åt barnen utan de bör vara delaktiga och medskapare i miljöerna. 
Förskolans fysiska miljö är en del av barns lek och interaktioner, den fysiska 
miljön är en arena där både barn och vuxna agerar.  Eriksson-Bergström (2013) 
menar att rummens fysiska ramar och verktyg påverkar handlingserbjudanden 
i barns lekar. Studien visar på att barn som deltog i en miljö som inte var statisk 
eller förutbestämd med tillgång till neutrala verktyg gav mer varierande hand-
lingserbjudande och barnen stimuleras till verbala interaktionen samt förhand-
lingar med varandra. När barnen fick samtala och förhandla med varandra om 
hur verktygen skulle användas i leken så resulterade det i en gemensam lek, t 
ex att en kudde kunde vara en bil. I de planerade miljöerna formades barnens 
lek utefter planering av rum och som resulterade i mindre handlingserbjudan-
den samt interaktion och mer målstyrd lek, t ex att dockvrån signalerade och 
uppmuntrades till rollek med familjetema.  

Här belyses den fysiska miljön som har stor påverkan på vad som förväntas 
ske, interaktioner mellan barnen och vad dess lek eventuellt kan resultera i. 
Eriksson Bergströms (2013) studie pekar på att interaktion och den verbala 
förhandlingen mellan barnen har en central betydelse i fysiska miljöer, där er-
bjudandet av verktyg bör ha varierande möjligheter till handlingserbjudanden. 
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2.7 Tid, rum och material 

Materialet och miljön i förskolan menar Nordin Hultman (2004) är en central 
del i pedagogiken. Det pedagogiska materialet utgör ofta antingen möjligheter 
eller brister i att skapa intressanta aktiviteter för att barnen ska kunna få gi-
vande och lärorika relationer till omgivningen. Vidare belyser Nordin Hultman 
(2004) att rum och miljöer även kan skapa identiteter beroende på vilken pe-
dagogisk miljö barnen befinner sig i. Beroende på miljö kan barnen antingen 
ses som kompententa initiativrika barn i mötet med ett material medan i mötet 
med ett annat material kan ses som passiva okoncentrerade barn. 

Genom observationer i sin undersökning riktas fokus på hur tid, rum samt 
material organiserats i pedagogiska miljöer i svenska och engelska förskolor 
samt skolor. Observationerna genomfördes i tre olika aspekter som inledes 
med en inventering av det pedagogiska materialet, ex placeringen av material 
i lokalerna eller om materialet var placerat högt utom räckhåll eller lågt inom 
räckhåll så barnen kunde komma åt materialet själva. Sedan undersöktes struk-
turen på rummen hur de var indelade för olika aktiviteter eller funktioner, om-
råden i rummen, avgränsningar, möblering osv. Till sist utvärderades hur tiden 
strukturerades, hur dagsprogrammen var schemalagda för aktiviteter. Med 
material menas vad de pedagogiska rummen är organiserade samt utrustade 
med och som är avsett för barns aktiviteter och lärande, vilka möjligheter eller 
brister som materialet utgör för aktiviteter och lärande. Hur tiden, rummet och 
material är reglerat kan se olika ut beroende på pedagogiska verksamheter, 
men alla är på något sätt planerade och reglerade i tid och rum menar Nordin 
Hultman (2004). Det finns mönster för hur rummen är disponerade, vilka akti-
viteter de är avsedda för och vilka gränser som upprättas mellan olika aktivi-
tetsområden, ex matrum eller förskolegården. Det finns även mönster för hur 
tiden planeras och hur rutiner och aktiviteter schemaläggs under dagen, ex 
samling, lunch osv. Vilket kan resultera i olika regleringar som barnen måste 
anpassa sig efter samt vilket material eller aktivitetsmöjligheter som de har och 
inte har tillgång till under dagen. 

Nordin Hultman (2004) belyser skillnader och variationer i utbudet av material 
som finns att tillgå i de svenska och engelska förskolerummen, till exempel 
bygg – och konstruktionsmaterial, naturmaterial, redskap och verktyg, siffer – 
och bokstavsmaterial, hemvrån och dess utrustning. Det är lättare för barnen 
att komma åt materialet i rummen i den engelska förskolan då de är mer öppna 
så barnen får en överblick av vad som finns att tillgå samt vad som är tillgäng-
ligt. I de svenska rummen kan det upplevas svårare då det finns mer avgräns-
ningar för barnen då material kan befinna sig i olika rum och blir därmed inte 
lika tillgängligt.  
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Nordin Hultman (2004) belyser även skillnader på hur de svenska och engelska 
förskoleavdelningar är anordnade utifrån olika inrutnings - och avgränsnings-
principer. De engelska avdelningarna bestod mestadels av ett stort öppet rum 
indelat med bord, låga hyllor och skärmar så att flera hörnor eller aktivitets-
områden kunde bildas. Det förekom inga direkta avgränsade väggar eller dör-
rar och alla områden var därmed mer tillgängliga. De svenska avdelningarna 
visar på mer indelning i ett antal olika rum där rummen och aktivitetsområden 
avgränsas från varandra med hjälp av väggar eller dörrar och därmed relativt 
svåröverblickbar och svårtillgängligt. En sådan planlösning med många åt-
skilda rum för olika aktiviteter uttrycker starka inrutnings – och avgränsnings-
principer. Nordin Hultman (2004) menar att de starka rumsliga inrutningarna 
och avgränsningarna i den svenska förskolemiljön får också till följd att 
material för barnen är starkt reglerat där en del material är mer lättåtkomligt 
och är på barnens nivå medan en del annat material är utom räckhåll eller in-
stängda i ett rum. Genom att jämföra svenska med engelska synliggör Nordin 
Hultman (2004) att resultatet av sin studie råder en relativt stark reglering av 
tid, rum och material i svenska förskoleavdelningar. 

 

2.8 Materialets betydelse för barns utveckling  

I denna etnografiska studie utförd I Sydafrika utav Eloff och De Wet (2009) 
undersöktes vilka resurser och tillgångar som kan finnas att tillgå i en försko-
leverksamhet som påverkas av den fattigdom som finns i samhället. Syftet med 
undersökningen var att fokusera på vad som fanns att tillföra i verksamheten 
istället för att lägga fokus på vad som var otillgängligt i förskolemiljön. Meto-
den som användes för att genomföra studien var bl. a fältnoteringar, fotografier 
och intervjuer. De som genomförde undersökningen var deltagande i verksam-
heten under tiden som de genomförde undersökningen. Tillgångarna som iden-
tifierades delades sedan in i olika huvudkategorier. För att komma fram till ett 
resultat skapades sedan underkategorier och utifrån det så kom de fram till att 
det finns mycket material och potential för att berika förskolans verksamhet.   

Eloff och De Wet (2009 lyfter att barns tidiga livserfarenheter formar barns 
utveckling. I hjärnan på det växande barnet finns det ett stort antal synapser 
som binder hjärncellerna. Så under åren 3 till 10 år så är hjärnan på barnen 
kompaktare kopplad. På grund av detta så är de första levnadsåren för ett barn 
mycket avgörande då de förbindelser som finns i barnets hjärna blir förstärkta 
när de utsätts för stimulans men de elimineras om inte barnets hjärna utsätts 
för stimulans. Därav har den miljön som barnet befinner sig ett starkt infly-
tande över hur hjärnan kommer att utvecklas.  
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Vidare antyder Eloff och De Wet (2009) att 60% av barnen så växer de upp i 
förhållanden med för lite inkomst för att kunna leva ett liv med hälsa och sä-
kerhet. Dessa barn anses ligga i risk för att inte få den stimulans de behöver för 
att utvecklas mest möjligt. När de analyserade resultat så identifierade de den 
kulturen som fanns i samhörigheten. Barnen sjöng sånger från en tidig ålder då 
det är en del av den kulturen och livsstilen. Resultatet av det blir att barnen får 
med sig rytm, vokabulär, musikalitet.  Dans är också en stor de av kulturen och 
genom den får barnen med sig bl. a rytm och kreativitet. Vidare så lyfter Eloff 
och De Wet (2009) att barn lär sig genom interaktion med andra människor 
samt fysiska objekt som finns runt dem i deras miljö.  

Slutsatserna efter den genomförda studien var att allt material kan ses som 
något som berikar förskolans miljö. Syftet var att se vad som finns att tillgå i 
en förskola som är påverkad av den fattigdomen som finns i samhället. Vad 
som räknades som tillgångar var allt som kunde berika förskolans miljö och 
bidra till lärande. De synliggjorde att lärande finns i nästan allt, som exempel 
tar de upp ett exempel om att vika servetter och att det kan bidra till att ut-
veckla ett barns visuella perception. Ett annat exempel är att vägarna i sam-
hället ses som en tillgång då barnen kan möta andra vänner och socialisera 
samt spela spel på vägarna.   

 

2.9   Sammanfattning 

Tidigare forskning visar på miljön och materialets betydelse för barns lärande. 
Det är komparativa studier mellan olika länder där olika metoder har använts 
för att nå ett resultat. Den tidigare forskning har genomförts med intervjuer av 
förskollärare och barn, observationer i miljön samt inventering av material i 
förskolan. Forskningen visar på att det finns skillnader samt likheter i miljö 
och material i de olika förskolorna som ingår i forskningsstudierna. Vi vill med 
vår undersökning ytterligare bidra med perspektiv på hur fysiska inomhusmil-
jöer kan vara utformade genom en komparativ studie mellan Sverige och Syd-
afrika. Skillnaden med vår undersökning är att den är genomförd med obser-
vation genom fotografier av den fysiska inomhusmiljön. Vi vill med det bidra 
till ytterligare kunskap om hur fysiska inomhusmiljöer kan vara utformade för 
att främja barns lärande. Vi vill även bidra med bredare kunskaps perspektiv 
på hur olika fysiska inomhusmiljöer kan vara utformade och att det inte nöd-
vändigtvis behöver skilja sig åt i miljöerna bara för att det är olika länder med 
olika förutsättningar.  
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3 TEORI  

I vår undersökning har vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv men 
undersökningen analyseras utifrån en kodningsprocess.  

3.1 Sociokulturella perspektivet  

I vårt arbete ska vi analysera och jämföra fysiska inomhusmiljöer från två olika 
förskolor i två olika länder. För att få svar på vår fråga om vilka artefakter som 
finns tillgängliga och exponeras, så anser vi att det sociokulturella perspektiv 
passar in. Genom att använda oss av perspektivet så får vi tillgång till begrepp 
som är centrala för vår undersökning och kan skapa förståelse samt bidra med 
kunskap. Karlsson (2014) skriver att när ett specifikt perspektiv valts att foku-
sera på i forskningen så medför det att forskaren får tillgång till en del centrala 
begrepp som finns inom ramen för perspektivet och kan användas för att besk-
riva och tydliggöra forskningsobjektet ytterligare. Dessa begrepp är teoretiska 
verktyg som beskriver insamling av datamaterialet från till exempel förskolans 
sociala och fysiska värld som intresseras att undersökas (Karlsson, 2014). Be-
grepp kan ha olika betydelse beroende på dels vilket sammanhang dels olika 
ämnesområden och därför blir det viktigt att definiera och använda de begrepp 
som finns inom det teoretiska perspektivet.  

 Säljö (2018) beskriver att Vygotskij ansåg att det fanns två olika sorters red-
skap, det fysiska och psykiska. De fysiska redskapen är de artefakterna som 
omger och hjälper oss i livet. Smidt (2010) förklarar artefakt som ett eller flera 
objekt som skapats av människor, kulturella redskap, föremål eller system. Ma-
teriella redskap är ett annat centralt begrepp som är det som existerar och inte 
är symboliskt, till exempel en pensel, penna eller hammare. Både artefakt och 
materiella redskap kommer vi ha användning av i vår studie.  

Säljö (2018) skriver att ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella per-
spektivet är mediering som förklarar samspelet mellan människan och artefak-
ter, hjälpmedel som människan använder sig av för att förstå och agera utifrån 
sin omvärld. Smidt (2010) belyser att Vygotskij menade att våra interaktioner 
med omgivningen alltid medieras med hjälp av samhällets tecken eller kultu-
rella redskap. Vidare skriver författaren att Vygotskij menade även att för barn 
medieras varje interaktion med den fysiska eller sociala omgivningen genom 
de tecken eller kulturella redskap som finns att tillgå. Smidt (2010) förklarar 
mediering som ett nyckelbegrepp som handlar om olika sätt att kommunicera, 
främst genom tecken eller symboler i syfte att försöka förstå och förklara eller 
representera världen och våra erfarenheter. Semiotik är samlingsordet för 
tecken och symbolsystem (Smidt, 2010). Tecken står för eller representerar 



En	studie	om	förskolors	fysiska	inomhusmiljö		 	 Madelene	Svärd	och	Elin	Röyem	

14 

 

något annat än sig själv som en kombination av mening och form. Symboler 
är företeelse som står för eller representerar något annat och förmedlar inne-
börder av något. Smidt (2010) förklarar även kulturella redskap som föremål, 
tecken och system som människor genom tiderna har utvecklat i samhället och 
de innefattar bland annat symboler, språk, konst och musik. Alla kulturer har 
utvecklat egna kulturella redskap som barnen får tillgång till och hjälper dem 
att förstå världen.  
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4 METOD 

I den här delen redogörs deltagarna i studien, hur det empiriska materialet sam-
lats in, tillvägagångssätt och genomförande av undersökningen. Vi beskriver 
studiens reliabilitet och validitet samt belyser vårt förhållningssätt till de etiska 
aspekterna.  

4.1 Urval och Deltagare 

I vår undersökning så tog vi beslutet att använda en avdelning i en svensk för-
skola där barnen var 3–5 år samt en avdelning i en sydafrikansk förskola där 
barnen var 5 år. För att få genomföra vår undersökning så kontaktades varsin 
förskola i Sverige och i Sydafrika som undersökningen önskades ske på. I den 
här undersökningen bestod deltagarna av respektive förskolas fysiska inom-
husmiljö, alltså inga barn eller personal deltog eftersom undersökningen endast 
har fokus på förskolans fysiska inomhusmiljö. Valet av förskolor grundas på 
att en av studenterna fick möjlighet att vistas i en sydafrikansk förskola. Ge-
nom detta fick vi möjlighet till att genomföra en komparativ studie mellan Syd-
afrika och Sverige. Förskolan i Sverige valdes ut då den var lättillgänglig för 
student som skulle genomföra observationen. I samtyckesblanketten samt in-
formationsbrevet förklarades vad undersökningen handlade om (se bilagor A-
D). De valda förskolorna i respektive land gav sitt samtycke för genomföran-
det. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som ansågs passa undersökningen bäst för att samla 
in den data som behövdes för att synliggöra skillnader samt likheter i de re-
spektive förskolorna var att observera genom fotografier. Christoffersen och 
Johannessen (2012) poängterar att forskaren i många sammanhang bör vara 
närvarande i miljön för att införskaffa sig aktuell kunskap. Observation är en 
lämplig metod när forskaren vill ha direkt tillgång till vad som ska undersökas 
och även undersöka sin frågeställning ur olika perspektiv, vilket gör metoden 
flexibel. Vi valde att utgå från strukturerad observation. Franzén (2014) skriver 
att strukturerad observation innebär att det är förutbestämt vad som ska obser-
veras samt när datainsamlingen ska ske. I undersökningen hade vi förutbestämt 
att det var den fysiska inomhusmiljön som skulle observeras genom fotogra-
fier. Christoffersen och Johannessen (2012) belyser att eftersom forskaren hela 
tiden måste välja vad som ska iakttas så kan det förekomma att vissa händelser 
eller information missas. Därför blir det viktigt att ha ett tydligt syfte och mål 
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innan observationen för att kunna samla på sig relevant material för undersök-
ningen. Genom att använda fotografier så kan ett resultat genom kodning ar-
betas fram. 

 

4.3 Genomförande 

För att kunna genomföra undersökningen så formulerades gemensamt en sam-
tyckesblankett samt ett informationsbrev på svenska (se bilagor C och D) som 
sedan översattes till engelska för det sydafrikanska deltagandet (se bilagor A 
och B). Det var sedan ett eget ansvar för att ansvara att informationen kom till 
respektive förskolechef i den svenska förskolan samt den sydafrikanska för-
skolan. Undersökningarna, alltså informera, få samtycke samt fotografering av 
den fysiska inomhusmiljön genomfördes på egen hand och inte gemensamt.  

Personalen på den svenska förskolan kontaktades om att en undersökning 
skulle genomföras genom observation med fotografi. Då inga barn eller peda-
goger är med i undersökningen samt att fotografier kommer vara avkodade så 
krävdes inget godkännande från personal eller barn. Det avtalades en tid som 
passade bäst för att genomföra observationen och det blev när barnen var ut-
omhus. Det fanns då ingen risk att ett barn skulle hamna på ett fotografi eller 
att barnens aktiviteter behövdes avbrytas för att de skulle flytta på sig för att 
observationen skulle kunna genomföras utan att de kom med på bilder. 

För att få godkännande att genomföra undersökningen i sydafrikansk förskola 
så läste förskolechef igenom samtyckesblanketten samt informationsbrevet 
och signerade. Eftersom ingen personal eller barn skulle delta aktivt i under-
sökningen så krävdes inget samtycke från till exempel vårdnadshavarna för 
barnens deltagande utan undersökningen kunde starta direkt efter signering. 
Beslut om när observationen skulle genomföras togs i samråd med förskollä-
raren på avdelningen. Fotografierna togs under en dag när barnen var till ex-
empel utomhus, avdelningen bestod av ett rum med mycket innehåll på liten 
yta. För att inte missa något så togs det många fotografier som sedan valdes ut 
under analysprocessen. 

Efter att det empiriska materialet på respektive förskola samlats in så gick vi 
igenom fotografierna, valde ut de fotografier som analysen skulle utföras på. 
De fotografierna som valdes skrevs sedan ut, därefter så gick vi igenom dem 
var för sig för att kontrollera fotografiernas relevans till frågeställningarna och 
syftet. Det vi hade i åtanke när fotografierna valdes ut innan analyseringen var 
att inte ha med dubbletter utav någon miljö eller material, men samtidigt att 
alla miljöer och det material som synliggjordes skulle finnas med. Vi valde 
överblickande fotografier där materialet visades istället för att välja fotografier 
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som fokuserade på endast nära håll. Sedan påbörjades analysprocessen och 
kodningar av fotografierna.   

 

4.4 Analysmetod 

Här beskrivs tillvägagångssättet för analyseringen av datamaterialet, kodnings-
processen beskrivs stegvis dels i en teoretisk aspekt samt hur analysen använts 
i praktiken för att slutligen komma fram till ett resultat av vår undersökning.  

Komparativ metod, ett jämförande perspektiv, är en generell beteckning på 
undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera likheter och 
skillnader. Komparativa studier skriver Denk (2005) handlar om att förklara, 
beskriva och förutsäga. Med jämförelser av olika länder ges möjligheter till att 
studera likheter och skillnader, det som karakteriserar komparativa studier är 
antagandet om att hitta just likheter och skillnader mellan länder som är bety-
delsefulla att studera för att skapa en förståelse (Denk, 2005). Den komparativa 
metoden kan användas för att jämföra fenomen som är väldigt lika på flera sätt 
men där resultaten kan skilja sig åt.  I studien används komparativ metod i ett 
jämförande perspektiv mellan den fysiska inomhusmiljön i en förskola i Sve-
rige och en förskola i Sydafrika. 

I en kvalitativ undersökning, vilket vi har använt oss av, innebär det att fors-
karen systematiskt undersöker och organiserar sitt datamaterial för att få fram 
ett resultat (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Forskaren arbetar ständigt 
med sin data, organiserar, bryter ner dem till hanterbara beståndsdelar, kodar, 
gör sammanställningar samt ser efter mönster i materialet. Det handlar om att 
skilja mellan det som är väsentligt och det som är alldagligt för forskningen 
och urskilja betydelsefulla mönster i materialet. En utmaning som Christoffer-
sen och Johannessen (2012) lyfter vid genomförandet av en kvalitativ studie är 
att datamaterialet som samlats in måste analyseras och tolkas av forskaren själv 
för att ge ett så nära och rättvist resultat som möjligt. I vårt arbete så använder 
vi oss av kvalitativ undersökning. Det visas genom att materialet vi samlat in 
ständigt har bearbetats genom att det har organiserats, kodats och samman-
ställts för att visa på mönster i materialet som utgör grunden för vårt arbete. 

 I analysen används en kodningsprocess som Thornberg och Forslund Frykedal 
(2015) belyser att första steget i analysprocessen är att granska och koda data-
insamlingen, för att ta reda på vad datamaterialet synliggör för att successivt 
framställa kategorier som är lämpliga samt relevanta. Det finns två grundläg-
gande steg i kodningsprocessen, substantiv kodning som sker i början av ana-
lysen där koderna upptäcks, utvecklas och konstrueras från datainsamlingen 
som sedan mynnar ut i en teoretisk kodning. Inom substantiv kodning finns två 
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underrubriker, öppen kodning där datainsamlingen granskas och kodningen 
startar. Det är viktigt att koderna är så konkreta och nära det empiriska materi-
alet som möjligt. Sedan är det den selektiva kodningen, här avgränsas analysen 
och koder väljs som utnämnts eller åstadkommer mest från öppna kodningen 
till kärnkategorier som är mest centrala i det empiriska materialet (Thornberg 
och Forslund Frykedal, 2015).  

Under den teoretiska kodningen utgår forskaren från tidigare substantiv kod-
ningen för att se mönster och hur koderna kan relateras tillvarandra samt inte-
grera dem i en slutlig teoretisk modell (Thornberg och Forslund Frykedal, 
2015). När de teoretiska koderna analyseras kan forskaren antingen ta hjälp av 
färdigställda kodfamiljer eller göra en egen kodfamilj med kategorier samt be-
grepp som stämmer överens med datainsamlingen. Under kodningsprocessen 
så används även konstant jämförande analys som hjälpverktyg för att analysera 
datamaterialet, här jämförs data med koder, koder med koder, data med data, 
data med kategorier, kategorier med kategorier osv för att succesivt kunna ge-
nerera alltmer abstrakta begrepp och teoretiska resonemang. Jämförelserna kan 
underlätta för forskaren och förfina koderna samt kategorierna genom att fram-
häva till exempel likheter och skillnader som finns, sortera och integrera data, 
kategorier samt kodningar under gemensamma eller icke gemensamma rubri-
ker. 

Med hjälp av komparativ metod och kodningsprocessen så har Sverige och 
Sydafrika ställts bredvid varandra i tabeller för att kunna visa på likheter och 
skillnader i den fysiska inomhusmiljön. Valet föll på att använda dessa två till-
vägagångssätt i studien då det ansågs mest lämpade för att få fram ett struktu-
rerat resultat i studien. Genom kodningsprocessen framförs det tydligt hur re-
sultats arbetats fram från början till slut genom hela studiens gång. 

Analysprocessen startade med en substantiv kodning, först en öppen kodning 
på fotografierna där anteckningar fördes över material, artefakter, utrustning 
och utrymmen som exponerades. För att få syfte och frågeställningarna besva-
rade så analyseras fotografierna utefter det som ansågs relevant för undersök-
ningen. I undersökningen är det 50 fotografier från en svensk förskola och 30 
fotografier från en sydafrikansk förskola, anledningen till att det är fler foto-
grafier från Sverige är för att det finns fler rum för barnen att vistas än i den 
sydafrikanska förskolan som endast hade tillgång till ett rum samt mindre ut-
rymme att vistas på. 

Ett fotografi kunde i analysen innehålla flera olika kodningar då ett fotografi 
kunde innehåll flera olika miljöer samt artefakter. När fotografierna från öppna 
kodningen var färdigställda gick vi vidare till den selektiva kodningen där vi 
avgränsade analysen och började se över vilka kärnkategorier vi kunde få fram 
genom koderna. I den teoretiska kodningen ställdes Sverige och Sydafrika 
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bredvid varandra i tabeller för att påvisa likheter och skillnader i kärnkatego-
rierna som vi tidigare tagit fram. Här visas antalet fotografier från respektive 
land, för varje kärnkategori så visas antal bilder som synliggör till exempel bild 
och skapande som vi kan se samt procenten för att ge en rättvis syn eftersom 
det är olika antal fotografier. I den utarbetade teoretiska modell som presente-
ras i resultatdelen framförs det tabeller för Sverige och Sydafrika, där synlig-
görs likheter och skillnader i procentantal. Kärnkategorierna och procentantal 
visar på olika placering för respektive land.  

 

4.5 Reliabilitet/tillförlitlighet och validitet 

Reliabilitet innebär att som forskare strävar efter att arbetet har tillförlitlighet, 
att arbetet är genomfört med noggrannhet och hur exakt undersöknings datain-
samling är (Christoffersen och Johannessen, 2012). Detta har vi strävat efter 
genom att datamaterialet i vårt arbete är sanningsenligt och vi har utgått ifrån 
det som är synligt för barnen och i verksamheten och inte adderat något 
material till data fast vi vetat om att det finns annat material. Vi kan även hela 
tiden gå tillbaka till materialet vi samlat in för att granska om vi missat något 
eller feltolkat något. Under den öppna kodningsprocessen så antecknade vi allt 
vi såg på bilderna som var exponerat i rummet för att vara så nära det empiriska 
materialet som möjligt samt få fram ett så sanningsenligt resultat som möjligt. 
Vår reflektion över det resultat vi fick fram visar på hur det ser ut just nu i de 
respektive förskolorna. Om samma undersökning hade genomförts från grun-
den så hade inomhusmiljöerna kunnat vara omformade då miljön inte är be-
ständig. Andra artefakter kanske hade exponerats och kan då ge ett annat re-
sultat i kodningen och analyseringen av den insamlade datamaterialet. 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2012) så handlar validitet om samban-
den mellan de allmänna fenomen som granskas samt konkreta data, som är 
relevant för uppgiftens syfte. Det datamaterial som samlades in till vår under-
sökning ger svar till våra frågeställningar samt besvarar syftet, alltså anser vi 
att vår data är relevant och har ett samband till undersökningens syfte.  

 

 

 

 

 



En	studie	om	förskolors	fysiska	inomhusmiljö		 	 Madelene	Svärd	och	Elin	Röyem	

20 

 

4.6 Etiska överväganden 

Som forskare är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna i ett arbete, 
det är något som Vetenskapsrådet (2017) lyfter. Några etiska aspekter kan till 
exempel vara personuppgiftsbehandling, sekretessen i arbetet, viktigt att alltid 
tala sanning om sin forskning samt redovisa metoder och resultat av forsk-
ningen (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
De etiska aspekterna i undersökningen var att formulera en samtyckesblankett 
och ett informationsbrev som sedan delgavs till förskolechefen för respektive 
förskola. I informationsbrevet stod det beskrivet vad undersökningen handlar 
om, vad som skulle fotograferas samt att inte barn eller pedagoger ska vara 
med på fotografierna. Det kommer inte gå att härleda till vilken förskola som 
undersökningen genomförts på. Det skiljer sig lite åt mellan den svenska och 
sydafrikanska förskolan då det är ett fåtal personer som vet vilken förskola i 
Sydafrika som deltagit i undersökningen som då skulle förstå om de läste exa-
mensarbetet. Det som stod i informationsbrevet och samtyckesblanketten till 
den sydafrikanska förskolan var att materialet som samlas in enbart kommer 
användas i studien samt att namnet på förskolan inte kommer vara med. Vi 
skrev att vi skulle göra allt vi kunde för att behålla anonymitet på förskolan 
som studien är gjord på samt att fotografierna inte skulle kunna härleda tillbaka 
till förskolan. Vi informerade även förskolecheferna om deras rättigheter att 
dra sig ur undersökningen när helst de önskade utan några skyldigheter. För-
skolecheferna läste igenom informationen och gav oss godkänt för att genom-
föra undersökningen. Vidare så delades informationen vidare till pedagogerna 
på avdelningen där undersökningen skulle genomföras. Pedagogerna god-
kände samt tid och datum bestämdes. Parterna kom gemensamt fram till att det 
var bäst tillfälle när barnen var ute då inga barn eller pedagoger ska synas på 
fotografierna. De fotografier som togs där det finns material i fotot som kan 
identifiera ett barn såsom namn, fotografier på väggarna som barn fanns med 
på kommer inte visas i arbetet.  
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5 RESULTAT 

Här presenteras undersökningens resultat och besvaras frågeställningarna samt 
syftet. I undersökningen har vi använts oss av observationer för att få fram 
fotografierna och utifrån komparativ metod och kodningsprocessen har vi ana-
lyserat datainsamlingen. Vi har utgått från vårt eget empiriska datamaterial för 
att färdigställa en teoretisk modell. Resultatet presenteras genom kodningsta-
beller som förklarats närmare i analysmetoden i del 4.4.  

5.1 Analys och resultat  

I analysen har Sverige och Sydafrika ställts bredvid varandra i jämförande ta-
beller för att lättare visa på hur det sett ut, vad vi sett på fotografierna samt 
belysa likheter och skillnader. I tabell 1, 2 och 3 har vi skrivit in siffror, och 
det står för antalet bilder som visar på just den kodningen för respektive land 
så en del kodningar finns i båda länderna och en del inte.  I tabell 4 presente-
ras selektiv kodning och kärnkategorier. I tabell 5 presenteras teoretisk kod-
ning och procentantal. I tabell 6 presenteras en slutgiltig teoretisk modell. 
Med dessa olika tabeller så har ett resultat arbetats fram. Vidare i resultat de-
len presenteras fotografier (figurerna 1-16), som visar på vilka likheter och 
skillnader som synliggjordes utifrån den teoretiska modellen som det fanns 
mest av i procentantal för respektive land.  
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Tabell 1.  

	
Öppen kodning     Sverige  

   50 bilder 

 Sydafrika  

30 bilder 

 
Affär 1 0 
Avskilda platser 3 0 
Barns egna lådor med färgpennor, 
kritor, lim, pennvässare, saxar 

0 1 

Bilar 2 1 
Bilbana 1 0 
Bildstöd alfabetet 2 0 
Bildstöd för aktivitet 2 1 
Bildstöd flerspråkighet 2 0 
Bildstöd på djur 2 1 
Bildstöd för årets månader 1 0 
Bildstöd för siffror på olika språk 1 0 
Bildstöd för QR-koder 9 0 
Bokhörna 1 1 
Bokstavsbildstöd uppsatt på vägen, 
ex bokstaven S visar vad som börjar 
på s med bild och text. 

0 1 

Bokstäver 1 1 
Bord och stolar för pedagogisk akti-
vitet 

9 1 

Bord och stolar för lektion/matplats 0 1 
Burkar  1 1 
Byggklossar 2 1 
Böcker 6 1 
Dagsschema 0 1 
Deg  1 0 
Dinosaurier figurer 2 0 
Dockor 1 1 
Dokumentation på barns alster 11 1 
Dokumentation på aktiviteter/teman 3 1 
Flanosagor 1 0 
Former för deg (bokstäver, djur) 1 0 
Födelsedagskarta  0 1 
Fönstergaller 0 1 
Förvaringslådor 13 1 
Förkläden 1 0 
Garnnystan 1 0 
Geometriska former 2 2 
Glasstenar/glas fyrkanter 2 0 
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Tabell 2. 
	

Öppen kodning  Sverige   Sydafrika  

 
Green screen 1 0 
Handsprit 0 1 
Hjälpkarta – Gruppindelning, läraren 
satt olika veckodagar och ex lärde ut 
matematik eller språk med barnen. 

0 1 

Husgeråd i plast – stekpanna, kastrul-
ler, muggar 

0 1 

Husgeråd i plast och metall - stekpan-
nor, kastruller 

2 0 

Höga hyllor med arbetsmaterial 0 1 
Intraaktivt golv 1 0 
Lampor 1 1 
Lim/limpistol 2 1 
Lego 3 0 
Lekhörna med säng, filtar, mikro, 
tvättmaskin, bord, kylskåp 

0 1 

Leksaksdjur - elefanter, noshörningar, 
giraffer, lejon, dinosaurier, kor, får, 
grisar, fiskar 

2 3 

Leksaksfrukt- och mat 1 1 
Låga hyllor anpassat för barnen 11 4 
Läktare 1 0 
Kaplastavar 0 1 
Kavlar till deg 1 0 
Klassrumsregler 0 1 
Klädförvaringshyllor för barnen 0 1 
Kulramar 1 1 
Köksmöbler för lek - spis och köksför-
råd med bestick och tallrikar, muggar 

1 0 

Madrasser för vila 0 1 
Magnetbrickor 1 0 
Mattor 7 0 
Matematik bord 0 1 
Matematik kort på väggen med siffror 
1–3, tillhörande bilder så barnen kan 
koppla ihop ex en elefant med siffran 1 

0 3 

Matematik kort på väggen, siffror 1-10 
namnen och antal prickar för siffrorna 

0 4 

Matematiskt stativ med siffror 1-10, 
namnen ett-tio samt prickar 1-10 

0 1 

Mikroskop 1 0 
Musikinstrument 2 1 
Målarfärg 2 0 
Naturmaterial barr  1 0 
Naturmaterial kottar 1 0 
Naturmaterial löv 2 0 
Naturmaterial pinnar/grenar 2 0 
Naturmaterial stenar 1 0 
Naturmaterial stubbar 1 0 
Odlingar och odlingsmaterial 1 0 
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Tabell 3. 
	

Öppen kodning           Sverige     Sydafrika   

 
Papper 0 1 
Pennor 2 1 
Perceptuell färdighetsmall - vad barn 
ska uppnå/klara av genom sinnena 

0 1 

Piprensare 1 0 
Plusplus 1 0 
Projektor 3 0 
Prototyp av människokroppen 1 0 
Pussel 4 2 
Ramsor 0 4 
Regler och rutiner, barns rättigheter 0 2 
Samlingsmatta 1 1 
Sagopåsar 1 0 
Saxar 1 1 
Skruvlock till mjölkpaket 1 0 
Speglar 1 1 
Staffli 2 0 
Sånger 1 1 
Sångpåsar 1  
Säng 1 1 
Sällskapsspel 4 2 
Tavla med månaderna, veckodagar, da-
tum samt en väderkarta. Barnens namn 
sattes även dit som visade vilka som 
var där under dagen. 

0 1 

Temabord med fåglar 0 1 
Toalettrullar 0 1 
Trädmodeller 1 0 
TV  1 0 
Tygskynke  2 0 
Tågbana 1 0 
Utklädningskläder 1 0 
Vattnets kretslopp  0 1 
Väga/mäta – olika material 1 0 
Årstidsträd - hösttema 0 1 
Återvinning 1 0 
Äggkartonger 1 0 
 
Totala kodningar: 110 

  

 
 
 
Därefter när den öppnade kodning var avklarad övergick det till selektiv kod-
ning där kärnkategorierna skapades. Materialet från öppna kodningen organi-
serades in i kärnkategorier som var lämpligast. Koderna ordnades in i femton 
färdigställda kärnkategorier som var mest centrala och utmärkande i analysen. 
I tabell 4 visas endast alla kärnkategorier och dess innehåll. En del kodningar 
kan även förekomma två gånger då det ansågs vara svårt att bara placera in 
kodningarna under en kärnkategori när de kan tillhöra flera.  
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Tabell 4. 

 

Selektiv kodning 
Kärnkategorier 

      Innehåll    

	
Bild och skapande  Barnens egna lådor med pennor, kritor, lim, pennvässare 

osv. Deg. Kavlar till deg. Dokumentationer på barns als-
ter. Former för deg (ex, bokstäver och djur). Förkläden. 
Garnnystan. Glasstenar/glasfyrkanter. Saxar. Lim/lim-
pistol. Kaplastavar. Målarfärg. Papper. Pennor. Pipren-
sare. Skruvlock till mjölkpaket. Staffli. Årstidssträd. 
Äggkartonger.   

Bygg – och konstruktions-
material 

Byggklossar. Lego. Magnetbrickor. Plusplus. Tågbana.   

Dokumentation Dokumentationer på barns alster. Dokumentation på ak-
tiviteter. Vattnets Kretslopp. 

IKT Bildstöd QR koder. Green Screen. Intraaktivt golv. Pro-
jektor. Tv.  

Leksaker Bilar. Bilbana. Dinosaurier figurer. Dockor. Leksaks-
djur. Leksaksfrukt och mat. 

Matematik Geometriska figurer. Kulramar. Matematikbord. Mate-
matik kort på väggen med siffror 1-3 samt tillhörande 
bilder så barnen kan koppla ihop ex en elefant med siff-
ran 1. Matematik kort på väggen, siffror 1-10 namnen 
och antal prickar för siffrorna. Matematiskt stativ med 
siffror 1-10, namnen ett-tio samt prickar 1-10. Siffor. 
Väga / mäta olika material.  

Musik Sångpåsar. Sånger. Ramsor. Musikinstrument. 
Naturkunskap / Naturmaterial Bildstöd på djur. Naturmaterial löv, kottar, stenar, barr, 

pinnar, stubbar, grenar. Odlingar och odlingsmaterial. 
Prototyp av människokroppen. Temabord med fåglar. 
Trädmodeller. Vattnets Kretslopp. Återvinning. 

Rollek Affär. Husgeråd i plast (stekpannor-muggar-kastrull). 
Husgeråd i plast och metall (stekpannor, kastruller). 
Lekhörna med säng, filtar, tvättmaskin, bord och kyl-
skåp. Köksmöbler för lek, spis och köksförråd med be-
stick, tallrikar och muggar. Säng. Utklädningskläder.  

Rutiner / regler Dagsschema. Klassrumsregler. Läktare. Madrasser för 
vila. Perceptuell färdighetsmall. Regler och rutiner, 
barns rättigheter. Samlingsmatta.  

Språk Bildstöd alfabetet. Bildstöd flerspråkighet. Bildstöd för 
månaderna. Bildstöd för siffror på olika språk. Bok-
hörna. Bokstäver. Bokstavsbildstöd uppsatt på väggarna. 
Böcker. Flanosagor. Sångpåsar. Sagopåse. Ramsor. 
Sånger. Sällskapsspel. Tavla med månaderna, veckoda-
gar, datum samt en väderkarta, barnens namn sattes även 
dit som visade vilka som var där under dagen. 

Tecken och Symboler Bildstöd alfabetet. Bildstöd flerspråkighet. Bildstöd för 
månaderna. Bildstöd för siffror på olika språk. Bildstöd 
QR koder. Bildstöd på djur. Bildstöd för aktivitet. Bok-
stäver. Bokstavsbildstöd uppsatt på väggarna. Tavla med 
månaderna, veckodagar, datum samt en väderkarta, bar-
nens namn sattes även dit som visade vilka som var där 
under dagen.  

Teknik Mikroskop. Pussel. Trädmodeller.  
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Utrustning / Utrymmen Avskilda platser, ex garderober. Bord och stolar för akti-
vitet. Bord och stolar för lektion och matplats. Burkar. 
Förvaringslådor. Höga hyllor med arbetsmaterial. Mat-
tor. Tygskynke. Låga hyllor anpassat för barnen. Läk-
tare. Klädförvaringshyllor. Madrasser för vila. Speglar. 

Övrigt Födelsedagskarta. Fönstergaller. Handsprit. Hjälpkarta. 
Lampor. Toalettrullar.  

	
 
När den substantiva kodningen var färdigställd så var det dags för teoretisk 
kodning. I den teoretiska kodningen har återigen Sverige och Sydafrika ställts 
bredvid varandra i tabell 5 för att visa på likheter och skillnader i kärnkatego-
rierna som tidigare tagits fram. Här visas antalet bilder från respektive land, 
för varje kärnkategori så presenteras antal fotografier samt procenten för att ge 
en rättvis syn eftersom det är olika antal fotografier från respektive land. Pro-
centen räknades i förhållande till antal fotografier för respektive land och kärn-
kategori.  
 
Tabell 5. 
	

Teoretisk 
kodning 

             Sverige  
       50 bilder 

       %                             Sydafrika 
    30 bilder  

            % 

 
Bild och skapande 30 60% 8 26,67% 
Bygg- och konstruktionsmaterial 8 16% 1 3,33% 
Dokumentation 14 28% 3 10% 
IKT 15 30% 0 0% 
Leksaker 9 18% 6 20% 
Matematik 4 8% 12 40% 
Musik 4 8% 6 20% 
Naturvetenskap och Naturmaterial 14 28% 3 10% 
Rollek 6 12% 3 10% 
Rutiner och regler 2 4% 5 16,67% 
Språk 22 44% 12 40% 
Tecken och symboler 20 40% 5 16,67% 
Teknik 6 12% 2 6,67% 
Utrustning och utrymmen 47 94% 12 40% 
Övrigt 1 2% 6 20% 
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I den färdigställda teoretiska modell i tabell 6 för Sverige och Sydafrika pre-
senteras likheter och skillnader i procentantal, där kärnkategorierna och pro-
centen visar på olika rangordning för respektive land. Det som uppmärksam-
mas genom hela analysprocessen är likheter i de flesta kärnkategorierna, det 
finns mer eller mindre i respektive land och skillnaderna är i hur mycket det 
finns. I modellen sätts de kärnkategorier i ordning med högst procentantal 
och går sedan nedåt för att visa på likheter samt skillnader i vad som utmär-
ker sig i respektive land.  
 
Tabell 6. 
	

Teoretisk modell 
Sverige 50 bilder 

 
                       

                           
        %                

 
Sydafrika 30 bilder       

    
 

  
          % 

 
Utrustning	/	Utrymmen	 94%	 Matematik	 40%	
Bild	och	skapande	 60%	 Språk		 40%	
Språk	 44%	 Utrustning	och	utrymmen	 40%	
Tecken	och	symboler	 40%	 Bild	och	skapande	 26,67%	
IKT	 30%	 Leksaker		 20%	
Dokumentation	 28%	 Musik	 20%	
Naturvetenskap	och	naturmaterial	 28%	 Övrigt		 20%	
Leksaker	 18%	 Rutiner	och	regler	 16,67%	
Bygg-	och	konstruktionsmaterial	 16%	 Tecken	och	symboler	 16,67%	
Rollek	 12%	 Dokumentation	 10%	
Teknik	 12%	 Naturvetenskap	och	natur-

material	
10%	

Matematik	 8%	 Rollek		 10%	
Musik	 8%	 Teknik		 6,67%	
Rutiner	och	regler	 4%	 Bygg-	och	konstruktionsmaterial		 3,33%	
Övrigt	 2%	 IKT	 0%	
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5.2 Artefakter som exponeras i förskolorna 
Genom att se tillbaka på de olika stegen i kodningsprocessen och sammanställ-
ningen av kärnkategorierna, så kan vi se att det finns mycket material och ar-
tefakter som exponeras mer eller mindre i respektive land. Det finns en variat-
ion mellan förskolornas volym av exponering av materialet och artefakter. Det 
som finns och visas på fotografierna är bild och skapande material, bygg och 
konstruktionsmaterial, dokumentation i variationer, IKT material, leksaker, 
matematik teman, musikmaterial, naturvetenskap och naturmaterial, möjlighet 
till rollekar, utveckla språket, lära sig förstå tecken och symboler samt tekniskt 
material. Rutiner och regler är även något som exponeras i den dagliga verk-
samheten. Vi har även med övrigt som en kärnkategori, den användes när kod-
ningarna inte lämpade sig någon annanstans.   

Figur 1. 

Fotografier från svenska förskolan (se figur 1 
och 2) som är exempel på hur material/artefak-
ter exponeras.  

    Figur 2. 

    

Figur 3.                                                    Fotografier från sydafrikanska förskolan 
(se figur 3 och 4) som är exempel på hur 
material/artefakter exponeras.   

Figur 4. 
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5.3 Likheter samt skillnader på artefakter i förskolorna  

I den svenska förskolan så hade 60% av fotografierna kodningen “bild och 
skapande” och i förskolan i Sydafrika hade 26,67% av bilderna den kodningen. 
Inom den kategorin ingick exempelvis former för deg (ex, bokstäver och djur), 
garnnystan, saxar, lim/limpistol, målarfärg, pennor, piprensare, skruvlock till 
mjölkpaket, äggkartonger.   Kodningen “språk” observerades på 44% av foto-
grafierna från den svenska förskolan och på 40% av fotografierna från den 
sydafrikanska förskolan. Exempel på vad som ingick inom kodningen är bild-
stöd av olika slag, böcker, flanosagor sång/sagopåsar och sällskapsspel. Kod-
ningen “tecken och symboler” observerades på 40% av fotografierna från den 
svenska förskolan respektive 16,67% på fotografier från den sydafrikanska för-
skolan. Exempel på vad som ingick i kodningen “tecken och symboler är” bild-
stöd av olika slag, bokstäver samt en tavla med månaderna, veckodagar, datum 
samt en väderkarta där barnens namn sattes även dit som visade vilka som var 
där under dagen som fanns i den sydafrikanska förskolan. Kodningen “doku-
mentation” observerades på 28% av fotografierna från den svenska förskolan 
medan i den sydafrikanska förskolan fanns den på 10% av fotografierna. Ex-
empel på vad denna kodning innebär är dokumentationer på barns alster samt 
dokumentation på aktiviteter. 

Figur 5. 

Fotografier från svenska förskolan (se figur 5-
7) som är exempel på bild och skapande samt 
språk möjligheter som synliggörs, kärnkatego-
rierna hade bland de högsta procentantalen.  

Figur 6. 

 

 

Figur 7. 

 



En	studie	om	förskolors	fysiska	inomhusmiljö		 	 Madelene	Svärd	och	Elin	Röyem	

30 

 

Figur 8. 

Fotografier från sydafrikanska förskolan (Se fi-
gur 8-9) som är exempel på hur språk synlig-
görs, som var bland de högre procentantalen. 

    Figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodningen “Naturvetenskap och naturmaterial” observerades på 28% av foto-
grafierna från den svenska förskolan medan den fanns på 10% av fotografierna 
från Sydafrika. Exempel på vad denna kodning innebär är naturmaterial löv, 
kottar, stenar etc, Odlingar och odlingsmaterial. Prototyp av människokroppen, 
temabord med fåglar, vattnets kretslopp och återvinning. För kodningen “Lek-
saker” så observerades det på 18% av fotografierna från förskolan i Sverige 
och på 20% av fotografierna från förskolan i Sydafrika. Exempel på vad denna 
kodning innehåller är bilar/bilbana, dockor etc. Kodningen “Bygg- och kon-
struktionsmaterial” observerades på 16% av fotografierna på förskolan från 
Sverige respektive 3,33% av fotografierna från den sydafrikanska förskolan. 
Exempel på vad den kodningen innefattade är byggklossar, lego samt plusplus. 
Inom kodningen “Rollek” så observerades det att 12% av fotografierna från 
förskolan innehöll den kodningen respektive 10% av fotografierna från Sydaf-
rika. Exempel på vad som innefattas i den kategorin var affär, lekhörna med 
säng, filtar, tvättmaskin, bord och kylskåp, köksmöbler för lek, spis och köks-
förråd med bestick, samt utklädningskläder. Kodningen “teknik” observerades 
på 12% av fotografierna från den svenska förskolan respektive 6,67% av foto-
grafierna från den sydafrikanska förskolan. Exempel på vad denna kodning 
kan innefatta är mikroskop och pussel.  
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Kodningen “matematik” observerades på 8% av fotografierna från den svenska 
förskolan medan den observerades på 40% av fotografierna från förskolan i 
Sydafrika. Exempel på vad denna kodningen kan innefatta är geometriska fi-
gurer, kulramar, matematikbord samt väga / mäta med olika material. Kod-
ningen “musik” observerades på 8% av fotografierna från den svenska försko-
lan medans det sågs på 20% av fotografierna från den sydafrikanska förskolan. 
Exempel på vad den kodningen har innefattat är sångpåsar, sånger och musik-
instrument. Kodningen “IKT” observerades på 30% av fotografierna från den 
svenska förskolan respektive 0% från fotografierna i den sydafrikanska försko-
lan. Kodningen “Rutiner och regler” observerades på 4% av fotografierna från 
den svenska förskolan medan den återfanns på 16,67% av fotografierna från 
den sydafrikanska förskolan. Exempel på vad denna kodningen innebär är 
dagsschema, klassrumsregler, läktare, madrasser för vila samt en samlings-
matta. Inom kodningen “Övrigt” så observerades den på 2% av fotografierna 
från den svenska förskolan medan på den sydafrikanska förskolans så fanns 
den på 20% av fotografierna. Inom kodningen “övrigt” så ingick exempelvis 
födelsedagskarta, fönstergaller, handsprit, lampor samt toalettrullar. 

Figur 10. 

Fotografier från sydafrikanska för-
skolan (se figur 10-11) som är exem-
pel på hur matematik synliggörs som 
hade bland de högre procentantalen. 

 Figur 11. 
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5.4 Likheter samt skillnader på utrustning och utrymme 
i förskolorna 

De likheter och skillnader som synliggjordes i undersökning av utrustning samt 
utrymme som synliggörs och finns tillgängligt för barnen på förskolorna var 
exempelvis att i Sveriges förskola så fanns kategorin “utrustning/utrymmen” 
med på 94% av bilderna. Inom den kategorin så räknades avskilda platser (ex 
garderober), bord och stolar för aktivitet, bord och stolar för lektion och mat-
plats, burkar, förvaringslådor, höga hyllor med arbetsmaterial, mattor, tyg-
skynke, låga hyllor anpassat för barnen, läktare, klädförvaringshyllor madras-
ser för vila, speglar. Sydafrikas förskola hade motsvarande 40%. De skillnader 
som fanns inom den kategorin var att Sveriges förskola hade tre bilder med 
kodningen “Avskild plats” medan Sydafrikas förskola inte hade någon bild 
med kodningen “avskild plats”. 

I Sveriges förskola fanns det nio bilder med kodningen “bord och stolar för 
pedagogisk aktivitet” medan i Sydafrika fanns det en bild med den kodningen. 
För kodningen “bord och stolar för lektion och matplats” så fanns det inga bil-
der med den kodningen i den svenska förskolan medan i den sydafrikanska 
förskolan fanns en bild med den kodningen. För kodningen “burkar” fanns det 
en bild med kodningen i respektive land. Antalet bilder med kodningen “för-
varingslådor” för förskolan i Sverige var 13 medans i förskolan i Sydafrika 
fanns det 1 bild med den kodningen.  

Kodningen “höga hyllor med arbetsmaterial” fanns inte på någon bild i den 
svenska förskolan medan den fanns på en bild i den sydafrikanska förskolan. 
Kodningen “mattor” fanns på sju bilder i den svenska förskolan men inte på 
något foto från den sydafrikanska förskolan. Kodningen “tygskynke” fanns 
med på två fotografier från Sverige medan det inte fanns från den sydafri-
kanska förskolan. Kodningen “låga hyllor anpassat för barnen” fanns med på 
elva fotografier från den svenska förskolan respektive fyra fotografier från den 
sydafrikanska förskolan. Kodningen “läktare” fanns på ett fotografi från den 
svenska förskolan men inte från fotografierna från den sydafrikanska försko-
lan. Kodningen “klädförvaringshyllor” fanns inte med på något fotografi från 
förskolan i Sverige men det fanns på ett foto i Sydafrika. Kodningen “madras-
ser för vila” fanns inte med på något fotografi från den svenska förskolan men 
fanns på ett fotografi från den sydafrikanska förskolan. Kodningen “speglar” 
fanns med på ett fotografi från respektive land. 
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Figur 12. 

Fotografier från svenska förskolan  
(se figur 12-14) som är exempel på 
utrustning och utrymmen som var 
högst i procentantal. 

Figur 13. 

Figur 14. 

 

   Figur 15. 

Fotografier från sydafrikanska förskolan 
(se figur 15-16) som är exempel på ut-
rustning och utrymmen som också var 
bland de högsta i procentantal. 

 Figur 16. 
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Resultatet av undersökningen visar på exponering av artefakter, likheter och 
skillnader på artefakter samt vilka likheter och skillnader det finns på utrust-
ning och utrymmen i Sverige och Sydafrika. Detta resultat visar på hur försko-
lornas fysiska inomhusmiljö nyttjas på olika sätt och även att förskolorna har 
olika förutsättningar samt olika fokus på inomhusmiljöns utformning. I resul-
tatet visas likheter i vad som finns i förskolorna genom kärnkategorierna, skill-
naden är mängden av det som förekommer i de olika verksamheterna.  
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6 DISKUSSION 

Det här kapitlet innehåller en diskussion där studiens utfall diskuteras kritiskt, 
i relation till tidigare forskning val av metod och genomförande. Här ges också 
förslag på vidare forskning på området. Syftet var att belysa hur den fysiska 
inomhusmiljön såg ut med likheter och skillnader i en förskola i Sverige samt 
en förskola i Sydafrika.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i undersökningen visar på olikheter samt likheter i förskolornas fy-
siska inomhusmiljö. Inom nästan alla kärnkategorier så fanns det en skillnad i 
procenten. Procenten visade hur mycket av de olika kärnkategorierna som 
fanns exponerat och tillgängligt i verksamheten. Den enda kärnkategorin som 
påvisade en markant skillnad var IKT (informations- och kommunikations tek-
nik) då Sverige hade 30 procent medan Sydafrika hade 0 procent av IKT i re-
sultatet.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så beskriver Säljö (2018) vilken betydelse 
artefakter (en artefakt är ett fysiskt föremål som skapats av människan) har i 
vårt lärande där de fysiska redskapen hjälper oss konkretisera det abstrakta och 
vi skapar lättare en förståelse för olika ting. Säljö (2018) belyser att Vygotskij 
skiljde på fysiska och psykiska redskap, där de fysiska redskapen representerar 
de artefakter som hjälper oss att förstå och verka i livet. Mellgren och Margrain 
(2015) resonerar kring sammansättningen mellan artefakter och språket som 
en betydelsefull aspekt, i undersökningen var språk högt prioriterat i båda län-
derna. I Sverige och Sydafrika användes bland annat bokstavsstöd, bildstöd, 
sånger och ramsor som hjälpverktyg för språkutvecklingen. Säljö (2018) bely-
ser även att Vygotskij ansåg språket som ett viktigt psykologiskt redskap som 
hjälper människor att dels förstå varandra dels förstå sin omvärld.  

Ett centralt begrepp som Säljö (2018) beskriver inom det sociokulturella per-
spektivet är mediering som förklarar samverkan mellan artefakter och männi-
skan. Mediering handlar om olika kommunikationssätt, till exempel genom 
tecken och symboler (semiotik) i syfte att försöka förstå och förklara sin om-
värld (Smidt, 2010). I undersökningen mellan Sverige och Sydafrika är det 
synligt i förskolorna att det används semiotik i olika hög grad i form av exem-
pelvis bildstöd för alfabetet, flerspråkighet samt aktivitetsstöd som hjälpmedel 
och stöttning i verksamheten för barnen. Semiotiken kan resultera i att barnen 
får redskap som gör det möjligt för dem att kommunicera med sin omvärld. 
Smidt (2010) belyser att Vygotskij ansåg att interaktioner med vår omvärld 
alltid medieras med hjälp av samhällets tecken eller kulturella redskap, barn 
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medierar varje interaktion med sin fysiska eller sociala omvärld genom de 
tecken eller kulturella redskap som finns att tillgå. Genom att se tillbaka på 
undersökningens kärnkategorier leksaker, rollekar, musik, naturkunskap / 
naturmaterial och teknik så tillhör samtliga till det som barnens medieras med 
mer eller mindre dagligen i båda förskolornas fysiska inomhusmiljö. Kärnka-
tegorin matematik däremot medieras avsevärt i den sydafrikanske förskolan, 
där semiotiken av matematiska uttryck visar sig väldigt starkt i förskolans fy-
siska inomhusmiljö till skillnad från den svenska förskolan. Ett exempel som 
Säljö (2005) beskriver i boken om vilken påverkan artefakter kan ha när barn 
lär sig matematik är genom att räkna subtraktion samt addition, genom att an-
vända fysiska redskap som till exempel pengar kan hjälpa till att konkretisera 
det abstrakta som därmed kan bidra till en lättare förståelse för att räkna. Om 
vi däremot skulle ta bort pengarna så skulle lärandet enbart ske genom tänkan-
det utan fysiska redskap, då hade det blivit mycket mer utmanande.  

Ett annat centralt begrepp förklarar Smidt (2010) inom det sociokulturella per-
spektivet är materiella redskap, som till exempel en penna eller hammare som 
kan användas fysiskt.  I resultatet av undersökningen så var det synligt att för-
skolan i Sverige hade hög grad av material för bygg och konstruktionsmaterial 
samt material för bild och skapande. Materialet som fanns att tillgå var utpla-
cerade lättillgängligt i barnens höjd och barnen kunde gå in i en fysisk miljö 
och det var tydligt för dem vilket lärande/aktivitet som förväntades skulle ske 
i den miljön. I den sydafrikanska förskolan däremot var en del material utpla-
cerat utom räckhåll för barnen. Detta kan bero på verksamhetens utformning 
då den sydafrikanska förskolan bara hade ett rum och mycket material var då 
placerat i hyllor på väggarna och blev då också otillgängligt för barnen. 

I avhandlingen som Almqvist (1993) genomförde så fann hon att det var van-
ligt inom de svenska förskolorna att ha liknande material för skapande och 
motoriska aktiviteter. Björklid (2005) menar att miljöerna inte ska vara statiska 
utan det ska finnas möjligheter för barnen att ändra om utefter deras intresse. 
Inom det sociokulturella perspektivet så medieras interaktioner mellan barn 
och den fysiska samt sociala omgivning genom de kulturella redskap som finns 
att tillgå i de olika kulturerna (Smidt, 2010). Barnen ska kunna använda materi-
alet själva, därav måste materialet finnas lättillgängligt i miljöerna och barnen 
ska även kunna omorganisera utefter vad de anser att aktiviteten kräver.  Er-
iksson-Bergström (2013) menar att barn som får delta i en miljö som inte är 
statisk eller förutbestämd med tillgångar till neutrala verktyg resulterar i mer 
varierande handlingserbjudanden samt stimulans till verbala samspel och för-
handlingar med varandra. Eriksson-Bergström (2013) menar att barnens hand-
lingserbjudanden i deras lek påverkas av hur rummets fysiska ramar utformas. 
Resultatet visar på att förskolorna har olika möjligheter till att utnyttja det till-
gängliga utrymme som finns tilldelat. Den svenska förskolan hade många rum 



En	studie	om	förskolors	fysiska	inomhusmiljö		 	 Madelene	Svärd	och	Elin	Röyem	

37 

 

och aktivt kunde ta ett val att placera lärmiljöerna i olika rum. Sydafrika hade 
ett rum och då var tvungen till att ha alla lärmiljöer i samma utrymme, samt 
även ha material som egentligen skulle passat bäst att ha i barnens höjd men 
de var tvungna att ha det placerat högt upp och svårtillgängligt på grund av 
platsbrist. 

Björklid (2005) lyfter att barnets första formella lärande sker i förskolemiljön, 
därav är utformningen av förskolemiljön av stor vikt då det kan påverka vilket 
typ av lärande som kan ske. Miljön skapar även förutsättningar för sociala sam-
spel mellan barnen där de kan lära tillsammans med varandra och de artefakter 
som finns till förfogande. Prochnera, Cleghorn och Green (2008) menar att 
materialkulturen är en komponent i förskolans rum, där avsikten med rummen 
är att skapa samspel mellan sociala och fysiska krafter. Madureira Ferreira, 
Karila, Muniz, Faria Amaral och Kupiainen (2018) menar att barnen förstår 
sitt lärande och dess innebörd i olika kontexter genom handlingar, intressen 
samt upplevelser. Resultatet i studien visar på vilka olika artefakter som finns 
tillgängligt för barnen i de olika förskolorna, resultatet påvisar även att försko-
lorna från de olika länderna har material som tilldelas i samma kärnkategori 
men det skiljer sig åt i procent. Så det finns likheter samt skillnader där.  

Utformning eller utseende av förskolans miljö kan ge varierande funktionella 
möjligheter menar Eriksson Bergström (2013) där planering av miljöer utgör 
olika ytor samt vad som tillhandahålls i verksamheten. Miljön och materialet 
är en central del menar Nordin Hultman (2004), det pedagogiska materialet 
kan ofta medföra endera möjligheter eller brister i att forma intressanta aktivi-
teter för barnen som kan bidra till lärorika och givande relationer till sin om-
värld. Beroende på vilken pedagogisk miljö barnen befinner sig i menar Nordin 
Hultman (2004) att rum och miljöer kan skapa olika identiteter. I den svenska 
förskolan är utrustning och utrymmen en central del i verksamheten. Resultatet 
på undersökningen visade på att Sverige hade väldigt mycket utrymmen och 
utrustning, det fanns mattor som avgränsade de fysiska lärmiljöerna och på så 
sätt gav ramar till barnen om vad som förväntades ske i de respektive miljö-
erna. Det fanns även utrymmen som var skapade för att barnen skulle kunna 
gå undan och få sitta själva. I Sydafrika så fanns inte möjligheten riktigt för att 
skapa avskilda platser för barnen då de bara hade tillgång till ett rum.  

Enligt Eloff och De Wet (2009) så är barnets hjärna tätare kopplad med synap-
ser. Detta är under åren 3–10 synapserna är tätare kopplade. På grund av detta 
så är de första levnadsåren mycket avgörande för barnets utveckling då ut-
vecklingen beror på hur mycket stimulans barnet får under de första levnadså-
ren. Om barnet inte utsätts för stimulans så elimineras synapserna i hjärnan på 
barnet. På grund av denna faktor så är det viktigt att miljön barnen befinner sig 
i är stimulerande då miljön har en stark påverkan på hur barnets lärande ut-
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vecklas med hjälp av yttre omständigheter. Alla artefakter kan ses som stimu-
lerande för barns utveckling. Eloff och De Wet (2009) lyfter att interaktion 
med människor och även interaktion med de fysiska objekt som finns i barns 
miljö så sker ett lärande i barnet. I de båda förskolorna från studien så kan vi 
se att det finns en stimulerande miljö som ger barnen möjligheter till att ut-
vecklas. Kärnkategorierna i resultatet visar på olika fokusområden. Exempel-
vis ges bild och skapande större utrymme i den svenska förskolan medan ma-
tematik ges större utrymme i den sydafrikanska förskolan. Båda förskolornas 
fysiska inomhusmiljöer är stimulerande för barns utveckling och lärande.  

6.2 Metoddiskussion 

Efter att vi färdigställt ett syfte samt våra frågeställningar så diskuterades vil-
ken metod vi skulle ha som utgångspunkt i undersökningen. Komparativ me-
tod valdes då ländernas fysiska inomhus miljö skulle undersökas och jämföras. 
För att samla in datamaterialet ansågs observation genom fotografier mest 
lämplig då ena delen av undersökningen skulle genomföras i ett annat land. 
Fotografier kan vara ett tacksamt material att använda sig av i en undersökning 
då man under hela processen kan gå tillbaka och granska data som samlats in. 
Fotografier är ett konkret material att arbeta med då det inte ger utrymme för 
egna tolkningar. Det som kan ske är att vi båda var bekanta sen tidigare med 
den miljön vi samlade in vår data på och detta hade kunnat resultera i att vi 
lade in våra egna tolkningar och inte var objektiva när resultatet skulle läsas 
av. Vi valde dock ändå att utgå från de förskolorna då vi ansåg att fotografier 
är ett material som det går att arbeta objektivt utifrån då vi enbart skulle 
granska det material och artefakter som exponeras på bilderna och inte göra 
egna tolkningar på vad som exponerades i verksamheterna. Då observationen 
genomfördes var det ingen personal eller barn med på bilderna eftersom det 
inte var relevant för vår undersökning, eftersom den utgick från förskolornas 
fysiska inomhusmiljös exponering av material, artefakter utrustning samt ut-
rymmen och vad för likheter och skillnader som framhävs.  

Genom observationen så synliggör det som förekommer, i vårt fall till exempel 
det som exponeras på fotografierna. En begränsning med observationer kan 
vara att det inte ger någon information om hur människor tänker i t.ex. utform-
ning av miljöer därför kan det även vara fördelaktigt att kombinera observation 
med en annan metod för att få utförligare svar. En möjlig metod som vi då 
diskuterades var intervjuer, Christoffersen och Johannessen (2012) skriver att 
intervjuer är användbar och flexibel metod i flera sammanhang och gör det 
möjligt till mer detaljerade och fylliga beskrivningar av det som efterfrågas. 
Men på grund av för kort vistelse i Sydafrika drog vi slutsatsen att tiden var 
för kort för att genomföra och samla in intervjumaterial. Men om vi hade haft 
tid till att intervjua så hade vi kunnat få svar på varför miljöerna var utformade 
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på det sättet de var samt varför det material/artefakter exponeras i verksam-
heten. Vi hade även möjligtvis fått en djupare förståelse för likheterna och 
skillnaderna i de olika förskolorna.  

6.3  Observation som metod 

Enligt Franzén (2014) så är observation en bra metod för att studera det feno-
men du vill undersöka samt att man befinner sig på platsen och ser allt med 
egna ögon. Franzén (2014) belyser att det finns olika typer av observationer i 
form av deltagande observation samt icke deltagande observation. I en delta-
gande observation är forskaren tillsammans och aktiv med en grupp människor 
för att få kunskap om dess kultur medan i en icke deltagande observation så 
står forskaren avsides av från det fenomen som undersöks. Observationen kan 
ävenså vara strukturerad vilket innebär att forskaren har begränsat det som ska 
observeras i förväg. Ostrukturerad observation innebär att allt relevant till det 
ämne som ska undersökas noteras i fältanteckningar. I vår undersökning har vi 
valt att använda oss av strukturerad observation då vi i förväg hade bestämt 
vad som skulle observeras. Om vi istället hade använt oss av ostrukturerad ob-
servation så hade vi inte fått någon struktur på vårt material då vi har varit på 
två olika ställen och genomfört våra observationer. Det hade varit svårt att 
finna struktur i data om vi hade fokuserat på två olika fenomen. Därav ville vi 
ha det så tydligt och avgränsat som möjligt om vad som skulle observeras.   

 

6.4 Metodansats 

För att få kunskap i vår undersökning samt bidra med kunskap valde vi att 
använda oss av en kodningsprocess som inspirerades av grundad teori som 
Thornberg och Forslund Frykedal (2015). Genom att använda oss av grundad 
teori fick vi tillgång till centrala begrepp och analysverktyget kodning som vi 
hade användning av i vår undersökning. Vi ansåg att den här metodansatsen 
lämpade sig främst i vår undersökning för att få fram ett resultat.  

Om vi hade valt en annan metodansats på vår undersökning som till exempel 
aktör- nätverksteorin (ANT) som Song-ee Ahn (2015) skriver handlar om sam-
spel mellan människor och det materiella samt konsekvenser av dessa relat-
ioner. Inom ANT bedöms både människor, materiella ting och abstrakta före-
teelser som möjliga aktörer. Då hade vi fått tillgång till andra centrala begrepp 
samt fått fram ett annat slutligt resultat av vår undersökning. Eftersom vi valde 
att undersöka den fysiska inomhusmiljön och Song-ee Ahn (2015) menar att 
ANT är avsedd för icke-mänskliga aktörers som kan utföra och delta hand-
lingar hade den här metodansatsen varit möjlig för vår undersökning.  
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6.5 Slutsats 

För att undersöka fysiska inomhusmiljöer och dess utformning valde vi att göra 
en komparativ studie mellan en förskola i Sverige och en förskola i Sydafrika. 
Vi ansåg det lärorikt och intressant att få ta del av inomhusmiljöerna i de olika 
länder för att ge oss ett bredare perspektiv på inomhusmiljöer, detta tillför nya 
kunskapssyner i vår profession som förskollärare. Genom att undersöka olika 
fysiska inomhusmiljöer har vår kunskap och förståelse för hur utformningen 
av inomhusmiljöer utvidgats. Den här undersökning genomfördes då vi ville 
få bredare perspektiv samt mer kunskap i hur fysisk inomhusmiljö i förskolor 
i olika länder kunde se ut och vilka skillnader eller likheter som kan finnas. Vi 
ville även se hur de olika utrymmena i förskolan används. Den här studien kan 
användas för att få förståelse för hur olika fysiska inomhusmiljö kan se ut i 
förskolor i olika länder. Studien visar att miljö och material har en betydelse 
för barns lärande och detta är något som undersökningen visar, vilket material 
som finns att tillgå i de olika förskolorna. Kunskapsmässigt visar den här kom-
parativa studien på likheter och skillnader i de deltagande förskolornas fysiska 
inomhusmiljö. Det är lätt att ha föreställningar om att det kan skilja sig mellan 
olika länderna. Det finns inga rätt eller fel i planering och utformning av fy-
siska inomhusmiljöer. Mellan länderna fanns det mer likheter än skillnaden, 
det som var skillnaden var mängden.  

6.6 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns inte så mycket av tidigare forskning som berör komparativa studier 
mellan Sverige och Sydafrika gällande förskolans fysiska inomhusmiljö. Tidi-
gare forskning oavsett komparativa studier eller inte belyser om barns perspek-
tiv i användandet av det fysiska rum, barnens deltagande i konstruktionen av 
rummen samt barns inflytande i rummen eller inlärningsmiljöer. Gemensamt 
för ett flertal tidigare studier är att resultatet visar på hur vuxna och barn rela-
terar till rummen samt hur viktigt roll barnen har/är i användandet av miljöns 
material och fysiska rum.  

Inom detta område skulle det vara intressant om studien genomfördes med ob-
servation genom fotografier samt med intervjuer av både pedagoger och barn 
för att få en större förståelse till varför miljöerna är utformade som de är och 
barnen kan berätta hur de upplever miljöerna.  Undersökningen kan även bred-
das till fler deltagande förskolor från respektive länder för att se mönster i lik-
heter samt skillnader. Observation genom fotografier gav oss enbart en objek-
tiv bild av hur det fysiska utrymmet utnyttjades men med intervjuer hade vi 
fått djupare perspektiv på de fysiska inomhusmiljöerna. 
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BILAGOR 

Bilaga A 

 
Project Information and Consent Form 

 
Information letter 
 
We are two students from Karlstad University. We are currently in semester 
6 and are now going to start on our examination study. This study is about 
doing a comparative study on learning environments in two different pre 
schools, one in Sweden and one in South Africa. We are going to do observa-
tions of the environment by using photographs. We are going to choose one 
specific learning environment to observe and photograph. We are then going 
to analyze the photos of the learning environments through a comparative 
perspective. 
 
The data that we are collecting is not for personal use and is only going to be 
seen in our examination study. It’s only photos of artefacts in the learning en-
vironment which will be photographed, no children or staff will be seen in 
the pictures.We will not use the names of the pre-schools or staff in our re-
port to support confidentiality. 
 
 
 
If you have questions, please contact: 
Madelene Svärd: xxxx@xxxx 
Elin Röyem: xxxx@xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kind Regards 
Madelene & Elin 
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Bilaga B 

Information for participants in our examination project 
 
You are hereby invited to participate in our examination project: ”A photo-
graphic comparative study on pedagogical learning environment in Sweden 
and South Africa”.  
 
This project is completed by two students from Karlstad University, Elin 
Röyem and Madelene Svärd as part of our education examination. The exam-
ination work is being supervised by Valerie Margrain, Professor of Educa-
tional Work, Karlstad University.  
 
The study will only be on the learning environment, on the equipment in the 
preschools resources and materials/artifacts: no photographs of adults or chil-
dren will be taken. The material that we collect and analyze will only be used 
for the purpose of the thesis. Every effort made to protect confidentiality; the 
name of the centre will not be directly used in the project, or any photographs 
used that identify the centre. 
 
Consent to participate in this study 
A photographic comparative study on pedagogical learning environment in 
Sweden and South Africa.  
 

• I have been informed in script about this study and I consent to partic-
ipate. 

• My signature means that I choose to participate in this study and I ap-
prove that Karlstad University use my permission according to GDPR 
and Data Protection Act   

 
 
-------------------------------- 
Signature 
 
 
-------------------------------- 
Name  
 
 
-------------------------------- 
Place & Date  
 
Contact information 
Students 

• Madelene Svärd: xxxx@xxxx 
• Elin Röyem: xxxx@xxxx 

Supervisor 
Professor Valerie Margrain: xxxx@xxxx 
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Bilaga C 

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser förskollärarprogrammet på Karlstad Universitet. 
Vi går i termin sex och ska nu påbörja vårt examensarbete. Vårt examensar-
bete går ut på att genomföra en komparativ undersökning på två pedagogiska 
lärmiljöer, en i Sverige och en i Sydafrika. Studien kommer göras genom att 
vi använder oss utav observation genom fotografier. Vi kommer fotografera 
en vald miljö i förskolan där vi sedan kommer analysera bilderna på lärmiljö-
erna och dess artefakter utifrån ett komparativt perspektiv.  
 
Det material vi samlar in och sammanställer i vår undersökning kommer end-
ast användas i vårt examensarbete. Förskolan kommer att vara anonym Det är 
endast foton på lärmiljöerna vi kommer samla in, inga barn eller personal 
kommer synas på fotografierna. De fotografierna vi tagit kommer endast vi-
sas i examensarbetet och inte användas för personligt bruk. Det kommer inte 
gå att härleda fotografierna till förskolan. 
 
 
Har ni frågor vänligen kontakta: 
 

Madelene Svärd: xxxx@xxxx 
 
Elin Röyem: xxxx@xxxx 
 
 

 
 
Med vänliga hälsningar  
Madelene & Elin 
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Bilaga D 

Samtyckesblankett 
 
Information till deltagarna i undersökningen 
 
Det här är en inbjudan till att delta i vår undersökning “En fotografiskt kom-
parativ studie på pedagogiska lärmiljö i Sverige och Sydafrika”. Den här 
undersökningen genomförs av två studenter från Karlstad Universitet, Made-
lene Svärd och Elin Röyem. Undersökningen genomförs under handledning 
av Valerie Margrain, professor av pedagogiskt arbete, Karlstad universitet.  
 
Undersökningen kommer endast vara på lärmiljön, på verksamhetens utrust-
ning, resurser och material/artefakter: inga barn eller personal kommer vara 
involverade och förskolan i studien kommer vara anonym. Det material som 
samlas in och analyseras kommer endast att användas i avsikt till examensar-
betet. 
 
Förskolan kommer vara anonym då de fotografierna vi tagit kommer endast 
användas till examensarbetet och inte för personligt bruk. Vi kommer inte an-
vända oss av fotografier som det går att identifiera förskolan på utan de kom-
mer vara avkodade. Namnet på förskolan kommer inte nämnas i examensar-
betet. 
 
Samtycke till att delta i studien  
En fotografiskt komparativ studie på pedagogiska lärmiljö i Sverige och Syd-
afrika. 
 

• Jag skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
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