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Abstrakt 

Vi har utifrån intervjuer undersökt hur pedagoger pratar om planering 

och utformning av inomhusmiljön. I denna undersökning redovisas 

olika faktorer som ligger till grund för pedagogers utformning och 

planering av inomhusmiljön. Vi valde att undersöka förskolor med både 

åldersindelade och åldersblandade barngrupper. Valet av studie beror 

på våra tidigare erfarenheter där vi upplevt stora skillnader i 

pedagogernas utformning av inomhusmiljön. Det vi ville synliggöra var 

vad dessa skillnader kan bero på. Det empiriska materialet delade vi 

upp i tre kategorier; utformning av inomhusmiljön, pedagogernas 

reflektion över utformningen av inomhusmiljön och barnens inflytande 

över utformningen av inomhusmiljön, för att utifrån dessa analysera, 

diskutera, beskriva och jämföra med tidigare forskning inom ämnet, om 

hur pedagogerna utformar deras inomhusmiljö. Resultatet visar att 

pedagogerna utgår från barnens ålder och intressen vid rummens 

utformning samt att säkerhetsaspekten är en viktig del. Även barnens 

möjlighet till självständighet och att göra egna val är en utgångspunkt 

som pedagogerna har som tanke vid planering av rummens utformning.  

 

 

 

Nyckelord: inomhusmiljö, pedagoger, materialets tillgänglighet, 

intervjustudie, barns inflytande, barns perspektiv. 
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 Inledning   
 

Bakgrunden till att vi valt att undersöka pedagogers uppfattningar om 

sin utformning av inomhusmiljön i förskolan är att vi under vfu och 

arbete på förskolor sett olika utformanden av inomhusmiljöer, samt 

olika begränsningar/möjligheter för barnen att själva bestämma över 

miljön och materialets tillgänglighet. Vi vill veta vad pedagogerna anser 

som viktigt i utformningen av inomhusmiljön, vad den ska signalera till 

barnen och varför de tycker så.  

Förskolan skall sträva efter att ge barnen möjlighet att uttrycka sina 

tankar och åsikter och på så sätt ha möjlighet att påverka sin situation 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Därför är det viktigt att pedagoger 

lyssnar och försöker förstå barnens önskemål, för att kunna anpassa 

verksamheten utifrån barnens intressen och behov. Vi har upplevt att på 

vissa förskolor har barnen fått förflytta material och möbler så att det 

anpassats efter deras behov och önskningar, medan andra ställen haft 

strikta regler om var och hur material och möbler ska användas. Det är 

viktigt att barnen kan växla mellan olika aktiviteter, därför behöver 

verksamheten ge barnen tid och utrymme för deras egna idéer i lek och 

lärande (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Det vi tycker är intressant med detta är hur pedagogerna motiverar 

dessa begränsningar/möjligheter om hur inomhusmiljö och material ska 

struktureras och användas, samt om de lyssnar och utgår från barnen 

när de anpassar inomhusmiljön. Förskollärarens ansvar blir att se till att 

varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och på verksamhetens 

innehåll (Utbildningsdepartementet, 1998). Anpassar pedagogerna 

inomhusmiljön efter barnens önskningar, intressen och behov? Och i så 

fall på vilket sätt? Vad vill pedagogerna att inomhusmiljön skall 

signalera till barnen?  Och hur motiveras dessa ställningstaganden? 

Våra kunskaper inom området har vi fått genom vår vfu och arbete där 

vi har sett olika utformande av miljöer, begränsningar och möjligheter 

för barnen.  
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 Bakgrund  
Här redogörs för tidigare forskning inom vårt valda område, som av oss 

anses relevant för studien. Först presenteras forskning av 

inomhusmiljön och därefter har vi valt att sortera tidigare forskning 

utifrån förutsättningar och begränsningar för utformande av 

inomhusmiljön på förskolor. Sist kommer en presentation av uppsatsens 

teoretiska perspektiv, som utgångspunkt använder vi oss av det 

sociokulturella perspektivet. 
 

Inomhusmiljön 

Den fysiska miljöns påverkan på resultatet av lärande har inte blivit 

studerat i lika stor utsträckning som andra områden inom skolan, som 

t.ex. psykologiska och sociala faktorers påverkan på utveckling och 

lärande (Spencer & Blades, 2006). Detta är något som det borde forskas 

mer om på grund av att barnen tillbringar den största delen av sin tid i 

förskola och skola.Den fysiska inomhusmiljön har stor inverkan på hur 

barnen lär (ibid, 2006). Cinisomo, Fuligni, Daugherty, Howes och Karoly 

(2009) visar i sin forskning att högre kvalitet i inomhusmiljön vid 

barnens skolstart påverkar barnens utveckling i positiv riktning. Ett rikt 

utbud av utrymme, leksaker och utbildningsmaterial leder till 

utveckling och lärande hos barnen. Andra faktorer som bidrar till en väl 

utvecklad inomhusmiljö är pedagogerna och deras förhållningssätt. Då 

är det inte bara utbildningen hos pedagogerna som styr, utan i hög grad 

deras syn på barn och vad de vill att barnen ska uppleva under sin 

vistelse i förskolan. Detta avgör hur inomhusmiljön utformas (Cinisomo 

m.fl., 2009). 

Förmågan att kunna anpassa verksamheten efter varje enskilt barns 

behov, där intressen och förutsättningar kommer in, varierar stort i olika 

förskolor (Skolverket, 2008). Lärandemiljöerna i förskolorna kan se olika 

ut beroende på ett flertal faktorer. Vissa miljöer karakteriseras av 

begränsade utrymmen och begränsat material beroende på olika 

aspekter, till exempel ekonomi och lokalernas utformning (Sheridan, 

Pramling - Samuelsson, Johansson, 2008). Pedagogernas förhållningssätt 

påverkar i hög grad lärandemiljöerna som erbjuds barnen. Vissa 

pedagoger fokuserar på ordning i barngruppen och arbetar översiktligt. 

Medan andra pedagoger utformar lärandemiljön utifrån barnens 

upplevelser och erfarenheter, samt arbetar i en nära relation med 

barnen. Barnen blir delaktiga i utformningen och deras intressen är i 

fokus samt sätts i relation till läroplanen (ibid, 2008).  
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Det har funnits en stark tro om att förskolan ska likna hemmet för att 

göra barnen trygga (Lärarförbundet, 2004). Utvecklingen av förskolan 

har lett till att verksamheten även innefattar lärande, från att tidigare ha 

handlat om omsorg. Förskolan har gått från att kompensera hemmet till 

att komplettera det (ibid, 2004). Den fysiska inomhusmiljön är viktig att 

uppmärksamma i förskolan eftersom den i hög grad påverkar barnens 

lärande. Inomhusmiljön och dess rum förmedlar förväntningar, 

erfarenheter, känslor och kunskaper till barnen (Strandberg, 2009). 

Utformningen av rum inrymmer många aspekter, bland annat rummets 

yta och rymd. Det viktiga är menar Strandberg (2009) att utforma rum 

som leder till aktiviteter för lärande och utveckling hos barnen, vilket 

gör att design och inredning blir en viktig del för pedagogerna. För att 

utforma en lärorik inomhusmiljö blir det pedagogernas ansvar att 

observera vad barnen gör, i vilka rum och med vilket material (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). När pedagoger observerat barnens aktiviteter, kan 

en meningsfull inomhusmiljö som leder till lust och nyfikenhet hos 

barnen skapas, och på detta sätt blir barnen delaktiga i utformningen av 

sin egen miljö (ibid, 2005).  

Förskolan som öppnas på morgonen blir annorlunda under dagens 

gång, på grund av alla de förändringar som sker, beroende på de rutiner 

som skapats. Som pedagog är det viktigt att kontinuerligt dokumentera 

barnen och deras aktiviteter, eftersom det är en viktig hjälp för 

pedagogerna i deras arbete. Det kan bli en utgångspunkt till reflektion 

kring det egna arbetet (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Detta gäller allt 

som kretsar kring verksamheten och barnen, d.v.s. vad barnen 

intresserar sig för att arbeta med, leka med, o.s.v. (Skolverket, 2004). 

Inomhusmiljön måste ses som föränderlig, fungerar inte rummet för 

barnens aktiviteter måste det förändras (Lärarbundet, 2004). Material 

behöver bytas ut utifrån barnens utveckling, intressen och behov. En 

lagom blandning mellan gammalt och nytt som är spännande och 

utmanande. Barnen behöver utmaningar för att utvecklas och lära 

(Lindewald, 1998, C). Skantze nämner i Björklid (2005) att det är viktigt 

att ha tydlighet och variation i inomhusmiljön. Detta ger barnen ett 

kroppsligt, sinnligt och handlingsmässigt utforskande. Barnen använder 

sig av alla sina sinnen när de upptäcker den omgivande inomhusmiljön 

(Björklid, 2005). 
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Förskolans rum kan betraktas som ett socialt handlingsrum där fokus 

ligger på barnens möjligheter . Detta leder till meningsfulla 

sammanhang, relationer och intressanta aktiviteter mellan barnen och 

mellan barnen och vuxna (Nordin-Hultman, 2004). Rummets 

utformande kan vara avgörande för hur barnet blir betraktat, rummet 

säger något om vad som ska göras eller inte göras (ibid, 2004). 

Meningsfullt material och en inspirerande miljö för barnen, något som 

fångar deras intressen och koncentration, utgör ett krav för hur barnen 

framstår (ibid, 2004). Den pedagogiska praktiken och pedagogers sätt att 

ordna inomhus för barn utgör vad ett barn är och bör vara. 

Organisationen av rummen visar olika saker som pedagoger vill att ett 

barn ska vara och göra just i detta rum (Lenz Taguchi, 1996). Har man 

en strukturerad miljö så ska den sända ett visst budskap i den 

pedagogiska verksamheten. Därför är det viktigt att inomhusmiljön är 

utformad på ett sätt som får barnens lärande att stimuleras, underlättas 

och utmanas (Björklid, 2005). Även fast dagliga observationer av barn 

visar att barn beter sig olika beroende på olika sammanhang, knyts 

deras identitet till personligheten, istället för till det sammanhang de 

befinner sig i. Teori och praktik blir där skilda ifrån varandra, barnen 

ses som oberoende av det sammanhang och den miljö de befinner sig i, 

men som de teoretiskt sett ses samspela med (Nordin-Hultman, 2004). 

Viktigt att tänka på när pedagoger uttalar sig om ett barn, är att det 

alltid finns ett sammanhang och en miljö som påverkar hur vi uppfattar 

barnen (ibid, 2004). 

Förutsättningar för utformande av inomhusmiljön  

Inomhusmiljön måste anpassas efter barnen. Nya barn med nya 

intressen kommer till förskolan, vilket enligt Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) gör att pedagogerna kontinuerligt måste observera barnen. Detta 

för att kunna förstå och utifrån barnens intressen förändra miljön till en 

spännande och lärorik plats för just denna barngrupp (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Pedagoger bidrar till att skapa både barnet och miljön, 

samtidigt som barnen vi träffar dagligen och miljön som byggts upp blir 

en del av att skapa och omskapa oss (Rinaldi, 1996). Får barnen vara 

med och påverka planering och utvärdering av verksamheten utvecklas 

barnens inflytande och ansvar (Qvarsell, 2011). 
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Det är viktigt att pedagoger ser allt som föränderligt, både barnen och 

miljön (Rinaldi, 1996). Utifrån detta synsätt kan då inomhusmiljön 

förändras och utgöra en viktig del för barnens utveckling och behov. För 

att barnens olikheter och behov ska utgöra grunden i utformningen av 

inomhusmiljön är det viktigt att rummen består av olikhet och variation. 

Rummen bör erbjuda olika möjligheter för barnen och vara en plats där 

olika aktiviteter kan pågå samtidigt (Nordin-Hultman, 2004). Hur 

inomhusmiljön framstår för barnen är till stor del väsentligt. Rummets 

utformande påverkar barnens sociala samspel mellan både pedagoger 

och barnen emellan (Spencer & Blades, 2006). Vad barnen lär beror på 

vilka aktiviteter som erbjuds, och där blir rummens utformande en 

viktig del för hur dessa aktiviteter möjliggörs (Strandberg, 2009). Därför 

är det viktigt att pedagogerna ej färdigställer allt.  

Qvarsell (2011) menar att pedagoger utgör en viktig del av 

inomhusmiljön och dess inverkan på barnens lärande, hur och i vilka 

rum vi placerar oss, och vilka kompetenser vi har inom olika aktiviteter. 

Detta blir en viktig del av lärandet och verksamheten (Qvarsell, 2011).  

Den pedagogiska inomhusmiljön ska ha en tillåtande, balanserad och 

planerad struktur i verksamheten.   Både pedagogerna och barnen bör 

ha inflytande över och möjlighet att ta egna initiativ till aktiviteter 

(Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2006).  

Det är viktigt att tillsammans med barnen prata om detaljer, var ett visst 

material ska förvaras och hur ska det användas (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). Material bör vara tillgängligt för barnen där de själva kan välja 

vilket material de vill använda sig av istället för att pedagogerna plockar 

fram och lyfter ner (Nordin- Hultman, 2004). En viktig del i 

förskoleverksamheten är att miljön är öppen för barnens egna val och 

initiativ. Pedagogerna bör placera materialet på barnets nivå så att de 

kan nå materialet. När miljön är konstruerad på det sättet så ges barnen 

möjligheter till egeninitierade aktiviteter (Karlsson, 2009).  

Inomhusmiljön ska bidra med att barnen kan leka och utforska i grupp, 

samtidigt som den kan erbjuda en stunds enskildhet och vila. Miljön bör 

bli ett redskap som stärker barnens delaktighet, där många olika 

material och miljöer finns som kan passa olika barn, deras intressen och 

behov (Lärarbundet, 2004). Finns materialet tillgängligt för barnen, blir 

regleringen svagare från pedagogerna och barnen får mer kontroll över 

deras egna möjligheter och behov (ibid, 2004). Ju mer åtkomlighet av 

material och miljö, desto fler val- och kombinationsmöjligheter får 

barnen (ibid, 2004). På så sätt kan barnen skapa meningsfulla aktiviteter 

och få inflytande över sitt eget lärande (ibid, 2004).  
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Pedagogerna satsar tid, engagemang och pengar för att rusta 

verksamhetens miljöer, därför är det viktigt att pedagogerna ger barnen 

tid till deras aktiviteter (Lindewald, 1998). När pedagoger väljer vilket 

material och hur inomhusmiljön skall vara tillgänglig för barnen visar 

de även vad de vill att barnen ska göra i förskolan (Lärarbundet, 2004). 

Barn behöver material till sina aktiviteter, vilket gör att pedagogerna 

bidrar med vilka material som möjliggör vilka aktiviteter. När 

pedagoger väljer material är det viktigt att funktionen för 

användningsområdet är genomtänkt. För varje material som görs 

tillgängligt är det viktigt att ett syfte tänkts ut för vad som ska göras 

med just detta material (Lindewald, 1998). En annan viktig aspekt är hur 

man introducerar och presenterar ett material. Barnen behöver veta vad 

som finns och hur det kan användas (ibid, 1998). 

Ett sätt för att få en tillfredsställande miljö kan vara åldersindelning. 

Delas barngrupperna efter ålder kan avdelningarna inrättas utifrån 

barnens utveckling, behov och intressen (Eskesen, 1996). Pedagogerna 

måste skapa dessa förutsättningar så att barnen har möjlighet att 

utvecklas (Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2006). Barnen ska kunna 

göra om i möbleringen och skärma av utrymmen beroende på vilken 

aktivitet de utför (Björklid, 2005). Känner barnen att de bidragit till att 

skapa miljön kommer de att hantera och underhålla den bättre, vilket 

minskar risken för oordning (Spencer & Blades, 2006). Idéer om den fria 

lekens betydelse i förskolan är central och innebär fritt skapande och fria 

val av aktiviteter hos barnen (Nordin-Hultman, 2004). 

Begränsningar i utformandet av inomhusmiljön 

Pedagogerna bör inte iordningsställa alltför mycket i miljön, utan istället 

låta barnen vara med i utformandet för att få barnen delaktiga och som 

medskapare av sin egen utveckling (Strandberg, 2009). 
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Observationer blir viktiga i pedagogernas arbete. Det kan vara lätt att 

pedagoger kämpar mot varandra om hur miljön bör utformas, men 

finns då dokumentationer av vad barnen gör och på vilka ställen, kan 

fokus riktas på barnen och deras intressen istället (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Hur barnen uppfattas och ses av andra, och dem själva, 

beror på vilket sammanhang och i vilken miljö de befinner sig i (Nordin-

Hultman, 2004). Oftast är det barnen som observationerna riktas mot, 

och inte den miljö och det sammanhang barnen befinner sig i, vilket 

leder till att barnen skall förändras och anpassas (ibid, 2004). Några 

orsaker kan vara dagsprogrammet med allt som det innebär, eller 

lokalernas utformning. Gemensamt är att den sammanhållna 

barngruppen blir en viktig utgångspunkt för pedagogerna (Nordin-

Hultman, 2004). Barns inflytande över sin egen utveckling och sitt eget 

lärande får litet utrymme i verksamheten (ibid, 2004). Många förskolor 

är byggda för att ha små barngrupper, vilket kan begränsa 

pedagogernas möjligheter till att arbeta fram nya sätt i miljön. Har man 

större barngrupper blir det ännu mer viktigt att hitta andra arbetssätt till 

att använda lokalerna. De flesta förskolor arbetar fram olika metoder 

som ska fungera för verksamheten, de ändrar sin inomhusmiljö för att 

det ska stimulera barns utforskande (Skolverket, 2004). Rummen och 

materialet är i förskolorna avgränsade från varandra, beroende på 

lokalernas planlösning. Upplevs den fysiska miljön som otillgänglig, 

understimulerande och otrygg, så leker och utforskar inte barnen i den. 

Detta kan hämma barnets utveckling fysiskt, socialt och kognitivt 

(Björklid, 2005).  

Väggar och dörrar gör inomhusmiljön svår att överblicka och 

otillgänglig. Detta bidrar till att barnens aktiviteter blir starkt reglerade. 

Åtskilda rum för olika aktiviteter påverkar barnens egna val, och leder 

till inrutningar och avgränsningar hos barnen (Nordin-Hultman, 2004). 

Det som är gemensamt i beskrivningen av dåliga inomhusmiljöer hos 

pedagogerna är de störande genomgångsrummen, bullrig miljö och 

bristande överblick (Björklid, 2005). 
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Material som placeras tillgängligt för barnen utgår ifrån vad som är 

centrum på avdelningen, vilket innebär att mycket av materialet är 

otillgängligt för barnen (Nordin-Hultman, 2004). Barnen förflyttas 

mellan olika rum, olika miljöer och olika aktiviteter vid bestämda 

tidpunkter. Detta utgör svårigheter för barnen att skapa meningsfulla 

sammanhang, och ökar risken för exkludering, att barn inte passar in 

och ses som avvikande. Detta visar tydligt de starka regleringar av tiden 

och rummen på förskolorna. Inomhusmiljön är till stor del utformad 

efter dagsprogrammet och de rutiner som tiden utgör (ibid, 2004). Att 

strukturera upp dagen i rutiner och vuxenstyrda aktiviteter lär barnen 

att det inte är någon idé att börja leka, att skapa meningsfulla aktiviteter 

bestämda av dem själva. De hinner ändå inte leka klart (Lärarbundet, 

2004). 

Tiden bestämmer aktiviteter, rutiner och var barnen skall vara vid en 

viss tidpunkt. Alltså blir barnens egna möjligheter över vad de har 

tillgång till och kontroll över begränsade. Pedagogerna gör barnen 

beroende av dem på grund av att barnen behöver deras tillåtelse för att 

få tillgång till rum eller material. Barnen måste till stor del anpassas 

efter de rutiner som finns, vilket begränsar barnens inflytande (Nordin-

Hultman, 2004). Med denna uppdelning av tid, rum och material blir 

reglerna för vad som är lämpligt uttryckta för barnen. Det material som 

placeras tillgängligt för barnen på de flesta förskolor är det som är 

lättsamt att hålla ordning på, det vill säga "rent" material, material som 

ej leder barnen till vild lek, hög ljudnivå och som smutsar ner (ibid, 

2004). Barnen har ej kontroll över användningen och det blir svårt att 

kombinera olika material och olika rum för deras aktiviteter (ibid, 2004). 

Vet barnen att var sak har sin plats, underlättar det för dem att lägga 

tillbaka material när leken är slut, och pedagogerna kan ge barnen 

möjlighet att förflytta material till olika hörnor och rum. Material av 

olika slag ska vara lättillgängligt för barnen och de ska själva kunna 

hämta det de vill ha. Var sak ska ha sin plats för att underlätta barnens 

sortering och städning (Lindewald, 1998).  

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är en för oss användbar teori om hur 

pedagoger bör se på barn, lärande och utveckling. Det sociokulturella 

perspektivet påvisar att lärande sker med hjälp av olika verktyg, 

tillsammans med andra och beroende av de sammanhang människor 

ingår i. Detta i motsats till att se enskilda individer som följer givna 

ramar och stadier för hur utveckling och lärande sker. Det viktiga är att 

se barnens lärande i ett sammanhang som utgörs tillsammans med 

andra (Vygotskij, 1981; Strandberg, 2009). 
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Vygotskij menar att de sociala interaktionerna som sker mellan 

människor kommer före den kognitiva utvecklingen som Piaget hävdar. 

Lärande och utveckling sker genom deltagande i sociala praktiker och 

gemenskaper (Sträng & Persson, 2003). Vygotskij menar att allt 

människor vet och lär föregås av yttre aktivitet, det vill säga med hjälp 

av andra människor, hjälpmedel och sammanhang i specifika miljöer 

(Vygotskij, 1981). Yttre aktiviteter leder till inre processer som sedan 

leder till kunskap och utveckling hos den enskilda människan 

(Vygotskij, 1978). Barnen lär först tillsammans med andra för att sedan 

kunna göra det själv. För att förstå och samverka i vår omvärld 

använder människor sig av medierande artefakter, d.v.s. verktyg och 

tecken, som hjälper oss att lösa problem (ibid, 1978). Dessa artefakter 

kan t.ex. vara en dator eller språket. Redskapen kan vara både mentala 

och fysiska och ingår i all interaktion med människor och omgivning 

(Sträng & Persson, 2003). En annan viktig aspekt utifrån det 

sociokulturella perspektivet är att aktiviteter alltid är situerade, med 

detta menas att det sker i ett specifikt sammanhang (Vygotskij, 1978). 

Sammanhanget avgör vad och hur människor lär sig en viss sak. Barnets 

förhållande till miljön utvecklas och förändras beroende på att miljön 

alltid är i ständig förändring (Strandberg, 2009). I de pedagogiska 

sammanhangen fokuserar Vygotskij på språkets betydelse. Språket 

utgör en viktig del av kommunikation och socialt samspel, vilket 

innebär att pedagoger kan ge barnen den draghjälp de behöver för att 

utvecklas (Sträng & Persson, 2003). 

Olika aktiviteter och relationer mellan människor förändrar miljön. Där 

vi är påverkar vad vi gör och hur vi uttrycker oss, samtidigt som det vi 

gör påverkar platsen vi befinner oss på. Där av blir miljön en väsentlig 

del av utveckling och lärande. Barnet tar del av miljön och använder de 

delar som blir meningsfulla för dem i deras utveckling (Strandberg, 

2009; Vygotskij, 1981). Utvecklingszonen är en annan viktig del i det 

sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1978). Det handlar om hur 

barnet går vidare i sin utveckling och sitt lärande. Med hjälp av vuxen 

eller en kamrat vägleds och/eller samarbetar de sig vidare så att en ny 

förståelse uppkommer. Sammanfattningsvis kan Vygotskijs teori säga 

att interaktioner (samspel) mellan människor är det huvudsakliga i 

utveckling och lärande (ibid, 1978). 

Vi tänker oss att det sociokulturella perspektivet som teori ska ligga till 

grund för vår analys av resultatet där vi analyserar hur inomhusmiljön 

utformas. Barnens lärande sker i ett sammanhang. Det gör att 

inomhusmiljöns utformning och hur den är tillgänglig för barnen som 

avgör hur barnen kan lära och vilka aktiviteter och vilket material de 

kan använda sig av. 
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 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera pedagogers tal om 

planeringen av inomhusmiljön. Syftet preciseras i följande 

frågeställningar: 

 Vad utgår pedagogerna ifrån när de utformar inomhusmiljön på 

förskolan? 

 Vad säger pedagogerna om planeringen av materialets tillgäng-

lighet? 

 Förändrar pedagogerna miljön efter barnens behov och önsk-

ningar? 

 Hur motiveras tillgängligheten? 
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 Metod  
Vi inleder metoddelen med att redogöra för vårt val av metod, hur 

intervjuerna genomförts. Därefter kommer vårt urval där vi beskriver 

vilka som intervjuats, var det utförts samt antal pedagoger. Metoddelen 

fortsätter med en beskrivning av datainsamlingen. Vidare skildras 

genomförandet av hur vi gått tillväga under processens gång med 

undersökningen. Vi tar även upp det etiska perspektivet samt 

bearbetning av data där redogörelse för hur vi har sammanställt 

intervjuerna. 

Val av metod  

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade 

intervjuer eftersom vi vill ha pedagogers enskilda uppfattningar om hur 

de pratar om sin planering och utformning av den fysiska 

inomhusmiljön i förskolan (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde en 

semistrukturerad intervju eftersom den ger möjlighet till följdfrågor och 

större chans till utförliga svar. Detta innebär färdiga intervjufrågor som 

de intervjuade pedagogerna fritt får berätta om, intervjun blir mer en 

dialog med den intervjuade där vi följer förbestämda frågor 

(Denscombe, 2000).  

Urval 

Denscombe (2000)  beskriver det subjektiva urvalet som vi valt att utgå 

från. För vår del innebär detta att vi valde förskollärare till våra 

intervjuer eftersom de genom sin utbildning är insatta i området vi valt 

att studera. På så sätt kan de ge sin uppfattning om inomhusmiljön där 

de arbetar.  

Vi valde att intervjua tolv förskollärare från tre förskolor på sju olika 

avdelningar i två kommuner från mellersta Sverige. Samtliga förskolor 

på båda orter var kommunala förskolor med en Reggio Emilia- 

inspirerad pedagogik enligt pedagogerna. Sex intervjuer genomfördes i 

vardera kommun, i den ena kommunen besökte vi två förskolor och i 

den andra besökte vi en förskola. Samtliga förskollärare var kvinnor. 

Varje intervju tog cirka 45 minuter. Vi valde att kontakta några av 

förskolorna i vardera kommun för att kunna utföra  intervjuerna i 

närheten av varandra för att den tid vi hade var begränsad. Förskolorna 

var likvärdiga med varandra och skiljer sig inte mycket ifrån varandra i 

det pedagogiska arbetssättet. 
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Metod för datainsamling 

Vi inledde våra intervjuer med en presentation av oss själva och 

studiens syfte samt information om att diktafon kommer att användas 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi uppmanade intervjupersonen att berätta 

utifrån sina egna erfarenheter. Våra intervjufrågor var sammanfattade i 

ett frågeformulär som vi utgick från vid intervjuerna (se bilaga 2). Vi 

ställde även följdfrågor beroende på vad den intervjuade personen 

svarade på våra frågor. Intervjuerna var semistrukturerade där vi 

använde oss av öppna frågor där den intervjuade personen fick 

utrymme att svara med egna ord. Efter intervjun talade vi om för den 

intervjuade att möjlighet till att få ta del av vår sammanställning av 

intervjun fanns. Detta för att bekräfta att en korrekt sammanställning av 

intervjun har gjorts och överensstämmer med pedagogernas svar.  

Genomförande 

Vi började med att läsa litteraturen som vi hittat till vårt arbete. Därefter 

formulerade vi intervjufrågor som vi ansåg var relevanta till studiens 

syfte. Vi valde att göra provintervjuer med två personer för att se om 

intervjufrågorna var användbara (Dimenäs, 2006). Under 

provintervjuerna insåg vi att vissa frågor behövde ändras eller tas bort 

på grund av att de gav liknande svar eller ej gick att svara på. Resultaten 

från dessa intervjuer är inte medräknade i vår studie. När 

intervjufrågorna var sammanställda kontaktade vi de förskolor vi valt 

ut. På förskolorna lämnade vi ut vårt missiv (se bilaga 1). Information 

gavs om vilka vi var, studiens syfte, samt vetenskapsrådets etiska 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beskrevs (Dimenäs, 2006; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Under dessa besök togs kontakt med de sex 

förskollärare i vardera kommun som ville ställa upp i vår studie. Vi 

bestämde dag och tid för intervjugenomförandet.  
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Kvale och Brinkmann (2009) och Dimenäs (2006) nämner viktiga 

aspekter om intervjuer. Att använda sig av diktafon är en stor fördel 

eftersom intervjuaren då kan koncentrera sig på intervjun och vad som 

sägs, samt att eventuella pauser och tonfall bevaras. Anledningen till att 

vi valde endast diktafon var för att vi ansåg att en videokamera skulle 

störa mer än att göra nytta. Det hade dock varit positivt för att kunna se 

hur både vi och pedagogerna använder kroppsspråket under intervjuns 

gång, det försökte vi istället att anteckna. Vi är nöjda med vårt val av 

metod vid intervjusituationen. Vi valde att delta båda två vid varje 

intervju för att den ena av oss skulle kunna vara en aktiv lyssnare och 

för att den andra skulle kunna anteckna vad som sades och gjordes 

under intervjun samt sköta diktafonen. Intervjuer kräver koncentration 

och aktivt lyssnande för att t.ex. kunna ställa passande följdfrågor 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Pedagogerna intervjuades en och en 

eftersom vi ville ha de enskilda pedagogernas uppfattningar. 

På de förskolor vi besökte för att genomföra de första sex intervjuerna, 

skedde intervjuerna i ett avskilt rum med stängd dörr. Vi fick sitta ostört 

och kunde fokusera oss på intervjuerna. De första fem intervjuerna 

skedde under förmiddagen och på en och samma förskola.  Den sjätte 

intervjun gjordes under eftermiddagen, på en annan förskola, men i 

samma kommun. Vid nästa intervjutillfälle, i den andra kommunen, 

skedde de fyra första intervjuerna under förmiddagen. Där hade vi 

tillgång till ett genomgångsrum under intervjuerna. Under två av 

intervjuerna kom en förbipasserande, vilket störde intervjun och ett kort 

avbrott uppstod, vilket kan tänkas uppfattas som störande. De sista två 

intervjuerna genomfördes under eftermiddagen, på samma förskola, 

men i andra rum. Där fick vi sitta ostört och vi kunde koncentrera oss på 

vad som sades.  

Efter att vi genomfört intervjuerna i varje kommun, valde vi att lyssna 

igenom diktafonens inspelning samt att skriva ner det som missats 

under intervjuerna. Detta gjordes dagen efter för att minnet skulle vara 

så färskt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi delade upp det var 

och för sig, den som intervjuat lyssnade sedan av inspelningen.  

Efter att vi sammanställt intervjuerna bearbetades dessa och vi försökte 

klargöra vad som hade med vårt syfte att göra och utesluta annat som 

togs upp (Kvale & Brinkmann, 2009). Nästa steg var kategorisering av 

materialet. Detta gjordes utifrån vårt syfte med studien. Vi försökte dela 

upp svaren för att se liknelser mellan dem och därefter tematisera 

frågorna. Tematiseringen gav rubrikerna till våra kategorier. Därefter 

försökte vi uttyda likheter och olikheter i intervjusvaren. Detta blev vårt 

resultat i examensarbetet. 
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Etiskt perspektiv  

Under vår studie har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och anvisningar (Vetenskapsrådet, 2002). Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver dessa krav för individskydd inom 

forskning. Forskare har som uppgift att informera de berörda i studien 

om dessa krav: 

Informationskravet handlar om att en forskare, i vårt fall vi som 

studenter, skall informera de som berörs av studien om syftet med 

undersökningen och den medverkandes roll.  

Samtyckeskravet innebär att den som medverkar beslutar om detta själv 

och kan när som helst och utan orsak välja att avstå från sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet handlar om att de medverkande blir 

informerade om att material och personuppgifter behandlas säkert. 

Personerna i vår studie kan ej identifieras samt att materialet förvaras på 

ett säkert ställe och förstörs efter att examensarbetet är färdigt. 

Pedagogerna i vår undersökning skyddas av anonymitet i vårt 

examensarbete.  

Nyttjandekravet syftar till att materialet endast kommer att användas i 

vår studie.  

Vi har informerat de intervjuade pedagogerna om att de får ta del av 

vårt examensarbete, enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

samt att det kommer att publiceras i databasen DIVA, både i missivet 

och innan intervjun började (Vetenskapsrådet, 2002). 

Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten i studien, det handlar om hur 

resultatet kan reproduceras vid annan tidpunkt och av andra forskare 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi använde oss av kvalitativa intervjufrågor 

för att få pedagogernas egna uppfattningar utifrån vårt syfte med 

studien. Vi tror att pedagogerna skulle ge samma svar om intervjun 

gjordes igen, men med nya infallsvinklar p.g.a. nya tankesätt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Pedagogerna vi intervjuade var positiva och 

motiverade att hjälpa oss i vår studie. Under intervjuernas gång så blev 

det mer tillförlitligt genom att en av oss antecknade och skötte 

inspelningen och den andra lyssnade aktivt och på så sätt kunde komma 

med relevanta följdfrågor. De inspelade intervjuerna gjorde även att vi 

efter intervjuerna kunde lyssna igenom vad som sagts vilket gjorde att 

vi ej missade något som pedagogerna sa.  

Vad gäller studiens reliabilitet är vi medvetna om att våra tolkningar 

kan ha påverkat intervjusvaren, där våra egna uppfattningar och 

föreställningar kan framkomma (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Validitet 

Validitet innebär att vi undersökt det vi tänkt studera, alltså studiens 

giltighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet med vår studie var att se hur 

pedagoger talar om planeringen av inomhusmiljön. Vi tycker att vi har 

hållit oss till ämnet och utifrån detta sammanställt intervjufrågorna. Vi 

tydliggjorde att det var pedagogernas egna åsikter vi ville ha vilket vi 

tror gjorde att pedagogerna svarade utifrån deras erfarenheter och 

uppfattningar. Hade vi varit mer erfarna av att intervjua hade troligtvis 

mer följdfrågor kunnat ställas. Vi formulerade och sammanfattade våra 

intervjufrågor utifrån vårt syfte med studien samt utifrån tidigare 

forskning kring vårt valda ämne som vi använt i bakgrunden. Detta gav 

oss större bredd av den information som vi behövde till vår studie. 

Detta anser vi ökade validiteten i vår studie. 
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 Resultat  
Här kommer vi att redogöra för tre kategorier som tolkats och 

analyserats fram utifrån vår empiriska undersökning. Kategoriernas 

rubriker är: Utformning av inomhusmiljön, Pedagogernas reflektion över 

utformningen av inomhusmiljön och Barnens inflytande över utformningen av 

inomhusmiljön. Vi har använt oss av citat från intervjuerna för att ge stöd 

åt våra tolkningar, beskrivningar och analyser av det empiriska 

materialet. 

Förskolorna kommer vi att benämna som Apelsinen, Bananen och 

Citronen och de tillhörande pedagogerna i form av siffror 1-12. Pedagog 

1-5 tillhör Apelsinen, pedagog 6 tillhör Bananen och pedagog 7-12 

tillhör Citronen. På förskolan Apelsinen intervjuade vi pedagoger från 2 

avdelningar med åldersindelade barngrupper, på Bananen intervjuade 

vi från en avdelning med åldersblandad barngrupp och på Citronen 

intervjuade vi pedagoger från fyra avdelningar, fyra pedagoger med 

åldersblandad barngrupp (pedagog 7-10) och 2 pedagoger (pedagog 11-

12) med åldersindelad barngrupp. Med åldersblandad barngrupp 

menas barn i olika åldrar, ålder 1-5, och med åldersindelad barngrupp 

menas barngrupp gjord utifrån barnens ålder, exempelvis 1-3 eller 4-5. 

Utformning av inomhusmiljön 

I denna kategori kommer vi att beskriva det pedagogerna berättar om 

när de utformat inomhusmiljön på sin förskola. Vi kommer att redogöra 

för pedagogernas svar som vi fått vid intervjuerna (se bilaga 2). Det vi 

väljer att ta med i denna kategori är beskrivning av inomhusmiljön, 

barnens tillgång till rummen, om rummen har bestämda syften för vad 

som ska ske i det samt hur pedagogerna väljer material som ska vara 

tillgängligt för barnen och i vilka rum. 

Rummets syfte 

Tio av tolv pedagoger tycker att lokalerna är för små till ytan. Intressant 

och i kontrast mot de andra pedagogerna är att pedagog 9 nämner att 

lokalerna är för stora till ytan, vilket hon ser som negativt.  
I: Vad anser du är bra respektive mindre bra i er inomhusmiljö? 

P: Vi har alldeles för stora lokaler, man tappar liksom greppet. Sen trycks barn in på 

grund av att vi har så stort utrymme. 
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Vår tolkning av detta är att pedagogens negativa tankar om detta beror 

på att fler barn placeras i barngruppen på grund av lokalernas storlek. 

Pedagoger från de tre förskolorna talar om hur barngrupperna utökas i 

antalet barn vilket innebär att fler barn ska dela på de utrymmen som 

finns. Fem av de tolv pedagogerna vi intervjuat arbetar i en 

åldersblandad barngrupp med barn i åldern ett till fyra år, resterande i 

åldersindelade barngrupper. För att få struktur i verksamheten har alla 

delat upp rummen med stationer för att ha en större översikt över vad 

barnen är och vad de sysselsätter sig med. Stationer och att göra rum i 

rummen är något som alla pedagoger på de olika förskolorna använder 

sig av. 

Alla pedagoger uttrycker att vid utformningen av ett rum är det barnen 

själva som ska kunna ta för sig av det de vill använda sig av. Stationerna 

utgör en viktig del för pedagogernas och barnens arbete i 

verksamheterna. Det som då kan bli ett hinder är ljudnivån, därför anser 

pedagogerna det viktigt att kunna dela barngruppen i små grupper för 

att ljudnivån ska dämpas. 

Tio av tolv pedagoger säger sig ha ett bakomliggande syfte när de 

utformar ett rum, hur de ska möblera och placera material och möbler. 

Förklaringen är att materialet då kan göras mer tillgängligt för barnen 

eftersom barnen vet var sakerna hör hemma och stationerna hjälper 

barnen att se vad de kan göra just här. Elva av tolv pedagoger säger att 

om de märker att rummet/stationen ej fungerar försöker de introducera 

barnen eller förändra utformningen. Pedagogerna vill att rummen 

signalerar till barnen vad som ska göras och detta påverkar barnen 

genom att det blir mindre spring och stök. Pedagog 10 uttrycker också 

att stationerna förbereder barnen inför skolstart, de tränas i att sitta 

stilla, komma överens med varandra samt att byta stationer med 

varandra. 

De flesta pedagoger (9 av 12) uttrycker att en åldersindelad barngrupp 

gör det lättare att utforma inomhusmiljön till en utmanande och 

tillgänglig miljö för barnen där barnen kan få det de behöver i den 

åldern. Stationerna underlättar för både barn och vuxna genom att de 

signalerar vad som ska göras och vilket material som hör dit.  Det är 

viktigt att det finns en tanke bakom varje station som signalerar vilken 

aktivitet/lek som är tänkt att pågå. Viktigt är också att barn och vuxna 

vet att var sak har sin plats. Detta underlättar för både barn och personal 

för att få det lättöverskådligt och underlätta vid städning.  
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Det som framkommit som positivt i inomhusmiljön är när möjlighet till 

överblick hos pedagogerna finns, det vill säga att rummen är 

sammanhängande och i närheten av varandra så att pedagogerna har 

överskådlig blick på alla barnen samtidigt. Det som anses vara negativt 

(hinder) med inomhusmiljön är lokalernas storlek, alltså för litet 

utrymme och stora barngrupper. Det ständiga undanplockandet på 

grund av lokalvårdarens städning samt för att kunna använda rum inför 

vila är även det ett hinder. Ett annat hinder i utformandet av 

inomhusmiljön är rum som används som genomgång. Många dörrar 

utgör hinder för möblering eftersom dörrar och rum ej får hindra 

genomgång för annan personal vid till exempel mathämtning. Det blir 

också ett störmoment för barnen när dörrar öppnas och stängs. 

Ledning och rektor påverkar pedagogerna i deras utformande av 

inomhusmiljön genom att till exempel utbilda dem i Reggio Emilia-

inspirerad pedagogik. De kan kräva att pedagogerna anpassar miljön 

utifrån ett visst pedagogiskt förhållningssätt. Det är rektorn som 

beslutar och ger pengar till inköp. Men det största ansvaret ligger hos 

pedagogerna efter riktlinjer utformade av ledning och rektor. 

Barnens tillgång till rummen 

Tio av tolv pedagoger berättar att på grund av trånga lokaler delas 

barnen i mindre grupper och på så sätt ge en lugnare och mer 

stimulerande miljö. De små lokalerna medför även att alla rum behöver 

vara tillgängliga för barnen.  Barnen behöver allt utrymme de kan få för 

att kunna leka med varandra, men även hitta en plats för ensamhet, 

lugn och ro. Personaltätheten minskar mitt under dagen, på grund av 

personalens lunchraster, vilket innebär att vissa rum stängs av för att 

underlätta för kvarvarande personal som lättare ska kunna hålla koll på 

barnen. 
I: Anser du att barnen har fri tillgång till rummen? 

P: Både ja och nej. Vi stänger av vissa rum p.g.a. småsaker och för att ha koll på alla 

barn. 

 

Analysen av intervjuerna visar att den fria tillgången och 

tillgängligheten av materialutbudet blir begränsat pågrund av 

säkerhetsaspekter. Det är många barn som pedagogerna måste hålla koll 

på, samt att vissa rum är avstängda på grund av att där förvaras 

småsaker som till exempel pärlor och saxar. Rum blir också avstängda 

när en del av barngruppen ska vila, lokalerna är lyhörda vilket gör att 

barnen som är vakna får sysselsätta sig med lugna aktiviteter, till 

exempel pussel, spel eller sagoläsning. 
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Angående barnens delaktighet i utformandet av inomhusmiljön visar 

svaren på att de till viss del är delaktiga. Tio av tolv pedagoger säger att 

om de märker att barnen intresserar sig för en viss sak/typ av aktivitet 

så försöker de anpassa verksamheten utifrån detta. Enligt alla 

pedagoger är det dem själva som bestämmer inomhusmiljön, och 

barnen kan till viss del förändra småsaker, som till exempel att förflytta 

material. Inredning; möbler och material bör vara på barnens nivå så att 

de själva når det de vill använda sig av. Samtidigt ska möbler som till 

exempel matbord vara i vuxnas höjd för att ge en bekväm 

arbetsställning. 

Vissa regler för den fria tillgången av material finns. De flesta av 

pedagogerna (10 av 12) vill att barnen motiverar varför ett visst material 

skall förflyttas, och medför det en del av lekens utveckling så är det 

godkänt att material förflyttas. Pedagogerna vill att materialet skall vara 

vid den station det tillhör, för att ge överblick och för att barnen ska veta 

var materialet finns. Pedagogerna vill alltså inte att barnen exempelvis 

flyttar byggmaterial till dockvrån. 

Pedagogernas val av material 

De pedagoger (9 av 12) som arbetar med åldersindelade barngrupper 

visar på större tillgänglighet bland material och rum. Material som är 

begränsat är förbrukningsvaror, som till exempel papper, pennor, lim 

och tejp eftersom ekonomin ej tillåter nya inköp av dessa material.  

Ofarliga saker är tillgängliga, medan saker som till exempel pärlor och 

saxar används vid vuxens tillsyn. 

Pedagogerna i småbarnsgrupperna (tre stycken) tydliggör hur viktigt 

det är att visa de små barnen hur material skall användas. Introduktion 

av material är en stor del av deras arbete, eftersom barngruppen ofta 

byts ut och förändras, och nya barn tillkommer under hela året. 

Tillgången till material i småbarnsgrupperna blir mer begränsad, 

eftersom material måste introduceras för barnen och visas hur det ska 

användas, till exempel pennor, saxar och pussel. Detta visar att en 

åldersindelad barngrupp gör materialtillgängligheten större. Med en 

åldersblandad grupp kan visst material behöva placeras utom räckhåll 

för de mindre barnen pågrund av säkerhetsaspekter och att de ej vet hur 

materialet skall användas. Eftersom introduktion av material för de små 

barnen är en viktig del av pedagogernas arbete, skulle detta begränsa de 

äldre barnen eftersom detta material endast skulle kunna användas vid 

vuxen tillsyn.  

Material till avdelningen väljs utifrån ett flertal faktorer. Men det som 

tydliggörs allra mest är barnens intressen och ålder. Det är utifrån dessa 

förutsättningar som material väljs.  



  

 

20 

 

 

I: Hur väljer ni material till er avdelning? 

P: Basen finns, men utifrån barnens intressen måste vi förnya. Intresserar sig barnen 

för t.ex. tåg så försöker vi ändra om och ordna dit en tågbana. 

 

Även läroplanen spelar in, där några pedagoger funderar över vad som 

behövs för att uppfylla kraven i läroplanen. Förbrukningsvaror är nog 

det vanligaste som köps in på grund av den dåliga ekonomin, papper, 

pennor, färger och lim är sådant som behövs i verksamheten. På 

förskolan Apelsinen berättar två pedagoger om hur de nystartade sina 

avdelningar genom att göra åldersindelade barngrupper. De samlade 

ihop allt material från avdelningarna och delade upp materialet 

anpassat utifrån de åldersindelade avdelningarna. Pedagog 2 på samma 

förskola nämner att det skulle vara bra att ha gemensamma utrymmen 

för till exempel våtutrymme och målarrum, eftersom lokalerna är trånga 

och varje avdelning ej har utrymmen till olika, specifika rum som till 

exempel ateljé och byggverkstad. 

Det alla pedagoger anser att inomhusmiljön skall signalera till barnen 

varierar. Barnen ska själva kunna sysselsätta sig och ta för sig av det 

material de vill använda sig av. Materialet skall locka barnen till 

nyfikenhet, undersökande och experimenterande enligt alla pedagoger. 

Materialet ska vara anpassat för barngruppen, det vill säga valt utifrån 

barnens intressen och utvecklingsnivå, samt vara spännande och 

inbjudande.  

Förändringar i inomhusmiljön sker olika beroende på förskola, pedagog 

och termin. Små förändringar sker ofta utifrån barnens intressen, 

material byts ut och rum/stationer förändras på grund av barnens 

behov. Fungerar inte ett visst rum/station så måste det förändras så att 

det passar barngruppen. Material väljs utifrån barnens intressen, och 

byts ut för att förnya och utveckla barnen.  

Säkerhetsaspekten kommer även in här, där vissa material som smålego 

och pärlor väljs bort eller endast används vid vuxen tillsyn. Alltså 

påverkar barngruppens ålder vilket material som är tillgängligt. 

Pedagog 10 menar att inomhusmiljön ej behöver förändras, det är 

istället pedagogernas ansvar att visa barnen vad som är tänkt att ske och 

göras i den befintliga miljön. Tre pedagoger nämner även läroplanen 

som en utgångspunkt i deras val av material, där materialet ska 

underlätta för pedagogerna att arbeta med ämnen som till exempel 

matematik och teknik. 
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Sammanfattande analys 

I tolkningarna av intervjusvaren framstår det av oss som viktigast att 

lokalerna ger pedagogerna överblick över barnen vilket leder till 

säkerhet och underlättar pedagogernas arbete. Är allt samlat i samma 

rum blir ljudnivån ett hinder, men delas barngruppen och pedagogerna 

i små grupper och i olika rum så dämpas ljudnivån samtidigt som 

överblick ges. Som vi tolkar det är pedagogerna överens om att 

lokalernas storlek är för små i förhållande till barngrupperna. Analysen 

av dessa resultat visar att alla pedagoger vill att inomhusmiljön 

anpassas efter barnens behov, men även utgör en bra arbetsmiljö för 

dem som pedagoger. Enligt vår tolkning blir detta lättare genom att ha 

stora lokaler och färre rum, men då blir ljudnivån ett problem. De som 

tagit upp ljudnivån (5 av 12) som ett problem anser att fler rum i 

lokalerna sänker ljudnivån, men då påverkas istället överblicken av 

barnen. 

Det som också framkommit är att pedagogerna vill att material ska vara 

tillgängligt för barnen så att de själva kan sysselsätta sig, och 

pedagogerna finns som medforskare eller som inspiratörer. Detta tycker 

tio av tolv pedagoger underlättas genom åldersindelade barngrupper. 

Det vi tyckte var intressant är hur två pedagoger berättar om deras 

nystart av en förskola. De berättar hur de samlade ihop material från 

alla avdelningar och sedan delade upp det utifrån barngrupperna som 

skulle tillkomma. Det visar hur man på ett billigt sätt kan förnya, 

förändra och utveckla verksamheten. 

Gemensamt för förändringar i inomhusmiljön är att små förändringar 

sker dagligen med tanke på barnens aktiviteter, medan större 

förändringar som ommöblering sker av personalen i mindre omfattning. 

Pedagogerna upplever att rektor och ledning har förtroende för dem 

som personal, vilket innebär att pedagogerna själva kan utforma 

inomhusmiljön efter barnens intressen. Vi tolkar resultatet som att 

ledning och rektor utbildar pedagoger för att få dem att förändra 

verksamheten och till viss del deras synsätt, men det som begränsar 

pedagogerna i förändringen är ekonomin 

Pedagogernas reflektion över utformningen av 
inomhusmiljön 

I denna kategori beskrivs pedagogernas reflektion över utformningen 

av inomhusmiljön samt deras åsikter om sin ”drömmiljön”. 
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Reflektion över utformning av inomhusmiljön och 

”drömmiljö” 

Tio av tolv pedagoger uttrycker att både den egna samt arbetslagets 

reflektioner tillsammans över inomhusmiljön är viktig för att bygga upp 

en miljö som lockar barnen till nyfikenhet och lek. 
I: Anser du själv att du reflekterar över utformningen av inomhusmiljön? 

P: Hela tiden! Man funderar hur man kan locka barnen med miljön, något som 

fångar deras uppmärksamhet. 

 

Pedagog 6 nämner att miljön aldrig stannar upp, utan alltid leder till 

förändringar utifrån vad barnen intresserar sig för och vilka material 

som är populära. Tankar och funderingar pågår ständigt hos alla 

pedagoger för att förbättra verksamheten. Alla rum måste vara 

inbjudande för barnen. Åtta av tolv pedagoger talar om hur viktigt 

studiebesök är, där de kan få bra inspiration för att förändra och ej 

fastna i gamla spår. 

Att tillsammans i arbetslaget reflektera över inomhusmiljön är viktigt, 

säger alla pedagoger. Speciellt om det tillkommer ny personal då det 

blir viktigt att visa hur verksamheten fungerar. För att förändra måste 

pedagogerna reflektera och diskutera med varandra för att få fler 

infallsvinklar som leder till en utmanande miljö. För att föra 

utvecklingen och lärandet hos barnen framåt och för att förbättra 

verksamheten blir reflektioner och diskussioner om inomhusmiljön 

viktig. Det ger även utrymme för pedagogernas olika infallsvinklar.  

Viktigt är att pedagogerna är öppna mot varandra och vågar förändra 

och ta till sig andras synsätt. Rum, material och möbler diskuteras för att 

inomhusmiljön ska fungera och bidra till en stimulerande miljö hos 

barnen. 

Om pedagogerna fick utforma miljön som de själva ville vore pengar 

det största kravet. Med pengar så kan de göra det mesta. Lokalerna 

skulle byggas om och förändras till ljusa lokaler med stora fönster, måla 

väggar som stimulerar barnens fantasi, men även gör pedagogernas 

arbete trivsamt. Alla pedagoger säger att det är dem själva som får 

ordna med vad som behöver göras, till exempel att de sänker ner hyllor, 

målar väggar, syr draperier med mera. Allt material skulle vara 

tillgängligt för barnen och saker skulle få lämnas framme, ej behöva 

plockas undan för lokalvårdarens städning eller för de mindre barnens 

vila. 

Alla pedagoger anser att deras roll i verksamheten inte ska vara 

styrande, den ska vara medforskande tillsammans med barnen, barnen 

ska bli så frigående som möjligt. 
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Sammanfattande analys 

Det var intressant att pedagogerna är medvetna om reflektionens värde 

för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Den största 

begränsningen som alla pedagoger uttrycker är ekonomin. Pågrund av 

den dåliga ekonomin är det svårt att utforma inomhusmiljön utifrån nya 

tankesätt och inspiration från till exempel kurser och studiebesök. Det vi 

också funderat över är vilket material som köps in. Här utgör ekonomin 

en stor begränsning, där pedagogerna vill köpa in nytt och utmanande 

material men istället måste ersättas av förbrukningsvaror.   

Barnens inflytande över materialet i 
inomhusmiljön 

Denna kategori kommer att behandla materialets tillgänglighet och hur 

det synliggörs för barnen, om materialet kan förflyttas av barnen samt 

vilket inflytande barnens intressen har över förändringar av 

inomhusmiljön. 

Materialets tillgänglighet för barnen 

Angående materialets tillgänglighet och hur det synliggörs för barnen 

svarar alla pedagoger att det är tillgängligt och synliggjort för barnen, 

till viss del. 
I: Anser du att material som finns på avdelningen är tillgängligt och att det synlig-

görs för barnen? 

P: Ja. De kan ta för sig av sakerna själva och använda sig av det som är framme. 

P.g.a. utrymme så är visst material i förråd, men lätt att ta fram. 

 

Alla pedagoger beskriver att låga hyllor finns för att underlätta för 

barnen att ta för sig själva av det de är intresserade av. Visst material 

finns i förråd, men är lätt att ta fram om så önskas. 

Pedagogerna säger att om barngruppen är åldersindelad ges större 

möjlighet för tillgänglighet hos barnen, annars blir det 

säkerhetsaspekten som sätter begränsningar för vissa materials 

tillgänglighet. Vissa saker är inlåsta eller undanstoppade och tas endast 

fram vid speciella tillfällen, till exempel julpyssel eller vid temaarbete. 

I småbarnsgrupperna visar alla tre pedagoger vikten av introduktion för 

barnen innan ett material kan göras tillgängligt och synligt. Barnen 

måste lära sig hur material ska användas, ex. pennor. Allt material 

behöver inte vara tillgängligt och synligt, det kan vara spännande för 

barnen när ”nytt” material tas fram. 

Förflyttning av material 
I: Har barnen möjlighet att förflytta material/leksaker/möbler till olika rum på 

avdelningen? 

P: Japp! Ingår det i leken så är det okej. Huvudsaken är att de ställer tillbaka saker-

na. Leken ska kunna utvecklas, annars blir det lätt tråkigt. 
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Barnens möjlighet att förflytta material/leksaker/möbler till olika rum är 

dock begränsade enligt oss. Elva av tolv pedagoger säger att om barnen 

motiverar varför ett visst material ska förflyttas, så kan det få ske, 

exempelvis om det utvecklar barnens lek. Stationerna motiverar också 

varför materialet ej ska förflyttas. Varje station har ett syfte för vad som 

är tänkt att ske där och skall hålla en viss struktur och ordning på 

avdelningarna enligt pedagogerna. 

Barnens inflytande över förändringar i inomhusmiljön 

Barnens intressen gällande förändring av inomhusmiljön är en stor del 

av utformningen av inomhusmiljön enligt pedagogerna. Alla pedagoger 

säger att det är barnens intressen som ska styra utformningen. Vi anser 

att barnens egna initiativ till att förflytta material är starkt begränsat. 

Det pedagogerna här framför är att de observerar barnen och deras lek 

och aktiviteter. Utifrån detta förändrar pedagogerna miljön, till exempel 

skapar ett byggrum eller en dockvrå, alltså de stora förändringarna. 

Populära saker förflyttas så att de är tillgängliga för barnen. 

Sammanfattande analys 

Vår tolkning visar att pedagogerna anser att materialet till viss del är 

tillgängligt och synliggjort för barnen. Detta förklarar pedagogerna med 

att möbler och material är i barnens nivå. Som vi tolkar det så ser vi 

många begränsningar genom att visst material undanhålls för barnen 

pågrund av säkerhet och ekonomi. 

Det vi ser av resultatet är att en åldersindelad barngrupp ger större 

möjligheter till tillgängligt material för barnen på grund av 

säkerhetsaspekter. En annan aspekt som framkommit är att barnens 

egna initiativ till att förflytta material är begränsade på grund av att 

verksamheten ska hålla en viss struktur och ordning. Pedagogerna anser 

sig ha bra koll på vad barnen intresserar sig för vilket gör att de 

utformar miljön efter barnens intressen och behov. 

Slutsatser 

De forskningsfrågor som vi använt oss av i vår undersökning är: 

Vad utgår pedagogerna ifrån när de utformar inomhusmiljön på 

förskolan? 

Vad säger pedagogerna om planeringen av materialets tillgänglighet? 

Förändrar pedagogerna miljön efter barnens behov och önskningar? 

Hur motiveras tillgängligheten? 
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Det vi sett i vår undersökning är att pedagogerna utgår från barnens 

intressen och utveckling när de utformar inomhusmiljön med material 

och möbler. Viktiga aspekter för pedagogerna blir säkerhet och 

överblick av barnen, vilket kan begränsa tillgänglighet av både material 

och rum. Alltså är det inte bara barnens behov och intressen som styr 

utformningen av inomhusmiljön. Pedagogernas syn på säkerhet och 

kontroll över barnen och verksamheten påverkar hur inomhusmiljön 

utformas. Pedagogerna vill att material skall vara tillgängligt och 

synliggjort för barnen för att de ska kunna använda och ta del av det 

som intresserar dem. Detta underlättas genom stationer som innehåller 

olika material, som t.ex. bygg eller dock- och hemvrå. Pedagogerna 

anser att visst material ej kan vara tillgängligt för barnen eftersom det 

kan kräva vuxen tillsyn, som t.ex. saxar och pärlor, vilket beror på 

säkerhet eller ekonomi. 
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 Diskussion 
Här kommer vi att diskutera vårt val av metod som vi använt under 

arbetets gång. Vi kommer att ta upp både styrkor och svagheter i vårt 

metodval. Syftet med vår undersökning var att undersöka och analysera 

hur pedagoger talar om planeringen av inomhusmiljön i förskolan. I 

resultatdiskussionen kommer vi att analysera och diskutera vårt resultat 

och koppla detta till tidigare forskning inom ämnet.  

Metoddiskussion 

Anledningen till att vi valde att göra en intervjustudie var att vi ville ha 

enskilda pedagogers uppfattningar om inomhusmiljön i förskolan, och 

då visar Kvale och Brinkmann (2009) att denna metod är att föredra. Ett 

alternativ för intervjustudien var att använda oss av enkäter, men med 

denna metod insåg vi att pedagogerna skulle kunna strunta i att svara 

på enkäterna och därmed skulle vårt insamlade material bli otillräckligt. 

Resultatet skulle då inte bli tillräckligt för vår studie. Troligtvis skulle 

flera intervjuer ha givit oss fler nyanser av pedagogernas uppfattningar, 

men vi har sett att vårt resultat av intervjuerna visat på liknande svar 

och detta tror vi beror på att pedagogerna verkar ha samma 

uppfattningar.  Detta kan bero på till exempel ledningens krav. Det vi 

hade kunnat göra för att få ett bredare perspektiv på hur inomhusmiljön 

i förskolan utformas hade varit att intervjua både förskollärare och 

barnskötare. Då hade vi kunnat jämföra förskollärare med barnskötare 

och se om det skiljer sig i deras uppfattningar av inomhusmiljön. Varför 

vi valde att avgränsa intervjuerna till endast förskollärare var för att det 

i den reviderade läroplanen är förskollärarnas ansvar att planera och 

utforma inomhusmiljön. Resultatet kunde ha blivit annorlunda om vår 

studie gjorts i en större stad med fler förskolealternativ, där olika 

pedagogiska inriktningar hade fått komma fram. Men på grund av vår 

tidsbegränsning och de kommuner vi bor i så kunde detta ej göras.  

Valet av att använda diktafon vid intervjuerna samt att anteckna under 

tiden som intervjuerna pågick var för att den som intervjuade skulle 

kunna lyssna aktivt och på så sett kunna ställa följdfrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi ville också ha möjlighet att vid sammanställningen 

av intervjuerna kunna lyssna igenom och säkerställa vad som sagts.  

Frågeformuläret som vi sammanställde utgjordes av att vi 

provintervjuade två personer. Under dessa provintervjuer insåg vi att 

vissa frågor behövde ändras eller tas bort pågrund av att de gav samma 

svar eller var otydliga (Dimenäs, 2006). 
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Det vi efterhand är väldigt nöjda med var att vi direkt efter intervjuerna 

sammanställde och lyssnade igenom det inspelade materialet, det gjorde 

att minnet från intervjusituationen var färskt och sammanställningen 

blev tydligare (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det som tagit mest tid under arbetets gång var att kategorisera svaren 

som skulle användas till resultatdelen. Vi tyckte att det var svårt att 

klargöra vilka frågor som tillhörde samma kategori, men efter många 

genomgångar av intervjuerna kunde vi tydliggöra och särskilja svaren. 

Vi har varit noga med att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, och anvisningar under hela arbetet (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att de berörda av vår studie ska känna sig trygga och skyddade i 

vårt arbete.  

Vi tycker att vi har fått en tillräcklig och rättvis bild av pedagogerna 

som har gett oss ett bra underlag till vår undersökning. Vi har fått 

beskrivningar av pedagogernas uppfattningar om inomhusmiljön precis 

som vi var ute efter. 

Resultatdiskussion 

Som vi tidigare nämnt är syftet med vår undersökning att undersöka 

hur pedagoger talar om planeringen av inomhusmiljön. Vi kommer att 

utgå från kategorierna i resultatdelen och diskutera utifrån dessa.  

Utformning av inomhusmiljön 

Utformningen av inomhusmiljön beror på ett flertal faktorer. Finns 

större möjligheter för pedagogerna att utforma inomhusmiljön som de 

själva önskar, skulle den förmodligen se annorlunda ut än den gör idag.  

Elva pedagoger i vår undersökning talar om hur barngrupperna utökas 

i antalet barn, vilket innebär att fler barn ska dela på de utrymmen som 

finns tillgängliga. Många förskolor är byggda för små barngrupper 

vilket gör det viktigt att pedagogerna hittar nya sätt att använda 

lokalerna för att stimulera barns utforskande (Skolverket, 2004). För att 

få struktur i verksamheten delar pedagogerna upp rummen med 

stationer. Detta för att få större översikt över vad barnen gör och för att 

kunna erbjuda barnen olika aktiviteter som kan pågå parallellt med 

varandra. Detta visar även Nordin- Hultman (2004) på i sin avhandling, 

där hon märker att den sammanhållna barngruppen blir en viktig 

utgångspunkt för pedagogerna i deras planering och utformning av 

verksamheten och att rummen bör erbjuda olika möjligheter för barnen. 
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Åtta pedagoger säger att det alltid finns ett bakomliggande syfte vid 

utformandet av rum och ett av dessa syften är att barnen ska veta var 

sakerna hör hemma, vilket stationerna bidrar med. Det viktiga är att 

rummen utformas för att leda till aktiviteter som leder till utveckling 

och lärande hos barnen (Vygotskij, 1981; Strandberg, 2009). Fungerar ej 

ett rum eller en station försöker pedagogerna introducera materialet 

eller förändra utformningen. Lenz Taguchi och Åberg (2005) nämner 

hur viktigt det är att pedagoger och barn tillsammans pratar om detaljer 

och hur material skall finnas tillgängliga och förvaras.  Det är många 

barn som pedagogerna ska ha uppsikt över samtidigt, vilket gör att 

vissa rum måste stängas av på grund av säkerhetsaspekter eller på 

grund av vila för en del av barngruppen. Detta blir då begränsade 

utrymmen för barnen och material kan ej användas som barnen kanske 

önskar (Sheridan, Pramling-Samuelsson & Johansson, 2008). Detta visar 

också på att pedagogernas arbete med att anpassa verksamheten efter 

varje enskilt barn, deras behov och intressen blir svårt att förverkliga 

och detta varierar stort i olika förskolor (Skolverket, 2004). Det som 

underlättar detta enligt tio av tolv pedagoger, och som även tidigare 

forskning visar på, är åldersindelade barngrupper. Eskesen (1996) visar 

att avdelningar inrättade efter ålder har större möjlighet att anpassa 

verksamheten utifrån barnens utveckling, behov och intressen. 

Pedagogerna kan då anpassa verksamheten med material och aktiviteter 

som tillgodoser barnens behov. 

Vi har i analyserna av intervjumaterialet förstått att den fria tillgången 

av material är begränsad. Det tror vi kan bero på det stora antalet barn 

som barngrupperna utgör och de säkerhetsaspekter som pedagogerna 

pratar om. Alla pedagoger i vår undersökning säger att de vill att 

material skall vara vid den station det tillhör och att de helst inte vill att 

barnen förflyttar materialet. Detta för att underlätta och för att ge 

överblick hos barn som ska se vilket material som finns och för 

pedagogerna som behöver sa vad barnen gör. Vi tycker det är synd att 

barnens åtkomlighet och kombinationsmöjligheter av material och rum 

blir begränsat, och att fokus i barngruppen ligger på ordning och regler, 

vilket även Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2008) visar 

på i sin forskning. Alla pedagoger uttrycker att det är viktigt att barnen 

själva ska kunna sysselsätta sig med det de intresserar sig för, vilket kan 

bli svårt om dessa regleringar för materialets placering finns. 
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När pedagogerna (10 av 12) upplever miljön som sammanhängande och 

rummen är i närheten av varandra så ges en överskådlig blick vilket gör 

att pedagogerna har uppsikt över alla barnen och barnens aktiviteter 

blir mindre reglerade. Nordin- Hultman (2004) visar att väggar och 

dörrar gör inomhusmiljön svår att överblicka och leder till inrutningar 

och avgränsningar hos barnen. Finns en mer öppen planlösning i 

lokalernas utformande så skulle detta kanske bidra till större 

möjligheter för barnen i deras egna val av aktiviteter. Vår undersökning 

har visat att det är pedagogerna som i grunden bestämmer 

inomhusmiljön, men att barnen till viss del kan förändra mindre delar i 

verksamheten som att förflytta vissa material. 

Pedagogernas reflektion över utformningen av 

inomhusmiljön 

Det som framkommit i vår undersökning är att elva pedagoger tycker 

att reflektioner är viktiga för att kunna utforma en miljö som lockar 

barnen till nyfikenhet, lek och lärande. För att kunna ha dessa 

reflektioner krävs att pedagogerna observerar barnen och utifrån dessa 

observationer diskuterar med varandra i arbetslaget, enligt oss. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) skriver om att pedagoger har ett ansvar att 

observera barnens aktiviteter och var de befinner sig för att kunna 

utforma en lärorik inomhusmiljö. På så sätt görs även barnen delaktiga i 

utformningen av sin egen miljö.  

En pedagog nämnde vid intervjun att miljön aldrig stannar upp, utan 

alltid leder till förändringar utifrån vad barnen intresserar sig för. Detta 

tycker vi var intressant och något som vi måste tänka på dagligen i vårt 

arbete med barn. Vygotskij (1981) och Lindewald (1998) skriver om att 

barnen behöver utmaningar för att utvecklas och lära, och därmed 

behöver material bytas ut utifrån barnens utveckling, intressen och 

behov. Pedagogerna som vi intervjuat uttrycker även att tankar och 

funderingar ständigt pågår hos dem, och detta beror på att 

verksamheten måste utvecklas och förbättras. Även det tycker vi visar 

på en medvetenhet hos pedagogerna om att deras reflektioner och 

diskussioner är viktiga för verksamheten och dess utveckling. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) tydliggör hur viktigt det är att inomhusmiljön 

anpassas efter barnen. Nya barn med nya intressen kommer till 

förskolan vilket innebär att pedagoger kontinuerligt måste observera 

barnen för att förändra miljön till en utmanande plats för barngruppen.  
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Strandberg (2009) skriver om hur förskolans verksamhet har förändrats 

från att ha kompenserat hemmet till att nu komplettera det. 

Inomhusmiljön påverkar i hög grad barns lärande och förmedlar 

känslor och förväntningar hos barnen (ibid, 2009).  Även detta märks i 

vår undersökning att pedagogerna är medvetna om inomhusmiljöns 

betydelse för barnen och deras lärande. Elva pedagoger visar att 

gemensamma diskussioner är viktigt för att få nya infallsvinklar som 

kan leda till en utmanande miljö för barnen, för att de ska kunna föra 

utveckling och lärande framåt hos barnen. Här kan även pedagogernas 

syn på barn komma fram, vilket utgör en stor del av hur de vill att 

verksamheten skall utformas för att passa barnen. Detta visar Cinisomo 

m.fl. (2009) i sin forskning att det som påverkar utformningen av 

inomhusmiljön också beror på pedagogernas förhållningssätt och vad 

de vill att barnen ska uppleva under sin tid i förskolan. 

Som vi tolkar det utifrån våra intervjuer vill pedagogerna vara 

medforskande tillsammans med barnen, istället för att styra dem till 

olika val och aktiviteter. Qvarsell (2011) nämner hur viktiga 

pedagogerna är som en del av inomhusmiljön. Hur och i vilka rum 

pedagoger placerar sig är en viktig del av verksamheten och det lärande 

som sker, på grund av de kompetenser pedagogerna har.  

Utifrån våra intervjuer ser vi att material till avdelningarna väljs utifrån 

ett flertal faktorer, bland annat barngruppens behov. Det som tydliggörs 

allra mest är barnens intressen och ålder, och att dessa faktorer utgör 

vilket material som behövs. 

Barnens inflytande över utformningen av inomhusmiljön 

Alla pedagoger som vi intervjuat nämner att material är tillgängligt och 

synliggjort, men de talar även om vissa begränsningar. Möbler och 

material finns på barnens nivå för att underlätta för barnen att själva 

kunna ta för sig av det som intresserar dem. Visst material är förvarat i 

förråd eller skåp på grund av säkerhetsaspekter, ekonomi eller barnens 

intressen, men kan lätt plockas fram om barnen önskar. Det som då blir 

intressant att veta är om barnen är medvetna om vad som finns i dessa 

förråd och skåp. Lindewald (1998) nämner att det är viktigt att barnen 

vet vad som finns och hur det kan användas. Detta blir pedagogernas 

uppgift att visa och förklara för barnen. 
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Tio av tolv pedagoger anser att om barnen motiverar varför de vill flytta 

på ett visst material och berättar hur det skall användas så tillåts det för 

det mesta. De uttrycker stationernas funktion vilket innebär att varje 

station har ett syfte för vad som är tänkt att ske där, men också för att 

hålla en viss ordning och struktur på avdelningarna. Sheridan, 

Pramling-Samuelsson och Johansson (2008) visar att pedagogernas 

förhållningssätt i hög grad påverkar lärandemiljöerna som erbjuds 

barnen. Vissa pedagoger anser att ordning i barngruppen är den 

viktigaste delen, medan andra utformar lärandemiljön i nära relation 

med barnen. Vygotskij (1981) och Strandberg (2009) menar att det är 

viktigt att pedagogerna ej färdigställer allt, får barnen vara med i 

utformandet med deras idéer kommer inomhusmiljön att bidra till 

utveckling och lärande. Där anser vi att pedagogerna måste tydliggöra 

detta för barnen så att de är medvetna att de kan vara med att påverka.  

Vi har efter vår empiriska studie blivit övertygade om att 

inomhusmiljön ska utformas efter barnen, för att passa deras behov, lek 

och utveckling. Pedagogerna säger att det är barnens intressen som styr 

utformningen av inomhusmiljön, men ser vi till barnens egna initiativ 

till att förflytta material så är det starkt begränsat. Detta tror vi beror på 

de stora barngrupperna i förhållande till de små lokalerna. De vill att 

verksamheten håller en viss ordning och struktur för att arbetsmiljön 

skall bli hållbar för både barn och vuxna.  Pedagogerna vi intervjuat 

visar att de till stor del utformar verksamheten efter barnens intressen 

genom att observera vad barnen gör och utifrån detta förändrar miljön 

för att passa barngruppen. 

Förslag till vidare forskning 

Vår studie har inriktat sig på pedagogernas syn på inomhusmiljön i 

förskolan. Under våra analyser av resultatet från det empiriska 

materialet vi samlat in under våra intervjuer kan vi höra att 

pedagogerna utformar inomhusmiljön efter barnens ålder och intressen. 

Intressant vore att observera hur pedagogerna faktiskt utformat 

inomhusmiljön och hur de låter barnen använda sig av denna. Vidare 

forskning skulle kunna vara hur de stationer som utformats i 

verksamheterna upplevs av barnen? Begränsar de barnens möjligheter 

till fri lek och egna idéer? Eller underlättar det barnens aktiviteter? Med 

observationer och intervjuer av både barn och pedagoger skulle en 

sådan studie kunna ge en vidare förståelse av detta. 
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BILAGA 1: Missiv 
Hej förskollärare 

Vi heter Stephanie Sandell och Annika Fängström och läser till 

förskollärare på Mittuniversitetet i Härnösand. Under denna termin 

kommer vårt examensarbete att skrivas. Detta kommer att göras som en 

kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger i förskolan talar om sin 

planering/utformning av inomhusmiljön. Vår önskan är att få intervjua 

dig angående din syn på hur inomhusmiljön bör utformas och planeras.  

Intervjun kommer att ta cirka en timme. Intervjumaterialet kommer att 

användas i vår analys av frågorna samt i arbetet. 

Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller, vilket 

innebär att vi behöver ett samtycke från dig som besvarar frågorna, 

alltså att du själv bestämmer om du vill medverka eller ej. 

Konfidentialitets principen innebär att i examensarbetet kommer inga 

namn eller personliga detaljer att finnas med. Läsaren ska inte kunna 

identifiera dig som bidragit med svar. Intervjumaterialet (band och 

skrift) kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av detta. 

Nyttjandet av intervjuerna kommer att användas till vårt examensarbete 

vid Mittuniversitetet. De inspelade intervjuerna kommer att raderas när 

vårt examensarbete är klart. Examensarbetet kommer att publiceras i 

databasen DIVA. 

Kontakta oss gärna för mer information. 

Stephanie Sandell tel. xxx-xxxxxxx 

Annika Fängström tel. xxx-xxxxxxx 

Vår handledare för examensarbetet är Sofia Eriksson Bergström tel. xxx-

xxxxxxx 

Med Vänliga Hälsningar 

Annika 

Stephanie 
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BILAGA 2: Intervjufrågor  

Kvinna:___Man___ 

Ålder:____ 

 

1. När tog du din examen? 

2. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

3. Hur ser er barngrupp ut? 

- Antal barn? Respektive kön? 

- Ålder på barngrupp? 

4. Kan du beskriva hur er inomhusmiljö ser ut på avdelningen? 

- Hur ser respektive rum ut? 

- Vad finns i rummen? 

- Vad används rummen till? 

5. Anser du att barnen har fri tillgång till rummen? 

- Varför? 

6. Anser du att rummen på avdelningen har ett bestämt syfte för vad 

som ska ske i det? 

- (Utveckla ditt svar)? 

7. Vilken betydelse har utformningen av den fysiska inomhusmiljön på 

din avdelning för dig i ditt arbete? 

- Vad vill du att inomhusmiljön på din avdelning ska bidra med för dig 

som personal? 

8. Vad vill du att inomhusmiljön på din avdelning ska signalera till 

barnen? 

9. Hur ofta förändras inomhusmiljön på din avdelning? 

- Vad beror dessa förändringar på? 

- Har förändringarna haft någon betydelse för verksamheten, i så fall 

hur? 

- Vad förändras då i inomhusmiljön på din avdelning? 

10. Vad anser du är bra respektive mindre bra i er inomhusmiljö? 

 

11. Anser du själv att du reflekterar över utformningen av 

inomhusmiljön? 

- Hur och varför? 
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12. Anser du att ni reflekterar i arbetslaget kring utformningen av 

inomhusmiljön? 

- Brukar ni diskutera rummen, materialen och möblerna i ert arbetslag? 

- Hur viktig är dessa diskussioner för dig? 

- Vad beror det på? 

13. Anser du att barnen är delaktiga i utformningen av inomhusmiljön? 

- Hur/varför? 

14. Anser du att det finns något hinder i utformningen av 

inomhusmiljön? 

- Vilka? 

15. Hur tycker du att ledning/rektor påverkar utformningen av 

inomhusmiljön? 

16. Anser du att material som finns på avdelningen är tillgängligt och att 

de synliggörs för barnen? 

- Varför/på vilket sätt? 

17. Har barnen möjlighet att förflytta material/leksaker/möbler till olika 

rum på avdelningen? 

- Varför? 

18. Vilket inflytande har barnens intressen på förändring av 

inomhusmiljön? 

19. Om du fick fria händer att utforma inomhusmiljön, hur skulle den 

då se ut? 

20. Vilket material saknar du på er avdelning? 

21. Hur väljer ni material till er avdelning? 

22. På vilket sätt gynnar ert materialval barns utveckling och lärande? 

23. Hur väljer ni vilket material som ska vara tillgängligt för barnen och 

i vilka rum? 

24. Finns det något som vi inte tagit upp men som du vill tillägga 

angående inomhusmiljön på er avdelning? 

 

 


