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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och förstå pedagogers syn på innemiljöns 

betydelse i förskoleklassen och även deras sätt att utforma den. Eftersom det inte finns några 

riktlinjer i vare sig lagar eller andra styrdokument om hur innemiljön i förskoleklassen ska se 

ut så ville jag veta hur pedagogerna beskriver deras arbete kring detta. 

Studien baseras på en sociokulturell teori. Bearbetningen av empirin är utförd med en 

hermeneutisk ansats. 

Med stöd av intervjuer så har jag genomfört en kvalitativ studie för att få ta del av 

pedagogernas beskrivning och tankar om utformningen av innemiljön i förskoleklassen. I 

denna studie har jag intervjuat fyra olika förskollärare på fyra olika skolor i samma kommun. 

Alla informanter har en lång erfarenhet av förskola, förskoleklass och skola. 

I studien framkom det att alla informanterna hade samma grundtanke där de vid utformandet 

av innemiljön betonade barnens intressen och idéer. Intervjuerna visade på att det förekom en 

viss skillnad i hur de uttryckte dessa tankar praktiskt. Informanterna var emellertid överens 

om att allt material bör vara fullt tillgängligt för barnen och att det ska vara tydligt hur de 

olika rummen/ytorna ska användas.  Vid samtliga intervjuer pratade pedagogerna om att 

lokalerna från början var byggda för en annan verksamhet än den har idag och att det därför 

finns mycket att önska i själva grundutförandet av innemiljön.  

 

Nyckelord: förskoleklass, innemiljö, barn, skola, utformning, lärande, lek, kreativitet  
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jätteintressanta aspekter på ämnet vilket jag kommer att ha stor användning för i mitt 

kommande yrkesliv.  

Jag vill även tacka min handledare Gunilla Johansson för hennes hjälp och vägledning genom 

detta arbete. Det har betytt väldigt mycket för mig som skrivit detta arbete på egen hand och 
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1 Inledning 

Jag upplever att innemiljön i förskoleklassen är en del av verksamheten som ofta förbises. 

Detta eftersom de varken hör till förskolan eller grundskolan och därmed inte har några 

riktlinjer att följa när det kommer till utformningen av denna. Det kan inte alltid vara lätt att 

utforma en miljö som bjuder in till lärande, aktiviteter och samspel när det inte finns tydliga 

riktlinjer på hur miljön i förskoleklassen bör utformas i några styrdokument. Efter att jag hade 

pratat med pedagogerna i en förskoleklass så visade det sig att det ofta handlar om ett intresse 

från personalens sida när det kommer till vad som ska köpas in eller hur det ska möbleras i 

lokalerna.  

Själv har jag ett stort intresse i hur miljön är utformad i förskoleklass. Jag anser att barnen bör 

ha tillgång till allt material (exempelvis leksaker, byggklossar, målarfärg, tyger, spel, pussel, 

pennor, matematikmaterial, läs- och skrivmaterial) under hela dagen så att de kan ta egna 

initiativ, beslut, utveckla sina intressen och hitta sina egna vägar till lärande. Läroplanen för 

förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011), menar att tilliten till barnens egen förmåga stärker 

deras självkänsla och självständighet. 

Jag tror att tilliten till sig själv liksom miljöns utformning är av största vikt när det kommer 

till det sociala samspelet mellan barnen. Vilken typ av miljö främjar barnens utveckling både 

på individ- och gruppnivå? 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, Skolverket 2011) 

säger att en del av skolans uppdrag är att stimulera barnens utveckling och kreativitet. Leken 

har också stor betydelse för de yngre barnen då de i leken får lära sig att tillägna sig nya 

kunskaper. Därför är det viktigt att de har en miljö som bjuder in till lek och kreativitet.  

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas 

på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 

balanseras och blir till en helhet (Skolverket, 2010, s 10). 

 

. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva, analysera och förstå pedagogernas syn på utformningen av 

miljön i förskoleklassen.  

 Hur beskriver pedagogerna sitt ansvar i utformningen av innemiljön? 

 Hur har pedagogerna tänkt när de utformat innemiljön i ”sin” förskoleklass?   

 Vilka olika synsätt finns det bland pedagogerna när det kommer till innemiljöns 

utformning? 

3 Bakgrund 
Här presenteras litteratur och tidigare forskning som anses vara relevant till denna studie.   

3.1 Styrdokument 

Lgr 11 (Skolverket 2011), säger att elevernas lust att lära, deras harmoniska utveckling och 

nyfikenhet ska tillgodoses av skolan. Skolan ska även se till att eleverna kan använda ett 

kreativt sätt till problemlösning och till att pröva sina idéer praktiskt. Barnen ska kunna känna 

tilltro till den egna förmågan. 

I förskolan så finns det en tydlig beskrivning till hur miljön bör hjälpa barnen i deras 

utveckling och den blir därmed mer konkret än den som finns beskriven för skolan och 

förskoleklassen. I Lpfö98 (Skolverket, 2010) framställs miljön som inspirerande, lustfylld och 

levande vilket ska främja barnens utveckling och lärande. Miljön i förskolan ska bidra till att 

barnens lek och sociala färdigheter växer. 

Skollagen (SFS, 2010:800, 9§) säger ingenting angående miljöns utformning i 

förskoleklassen, dock så finns det en paragraf under rubriken ”Kvalitet och inflytande” som 

delvis kan ligga som grund när en ny miljö ska utformas: 

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. 

Med stöd av denna paragraf så kan barnen själva få vara en del av arbetslaget vid utformning 

av miljön så att deras önskemål och behov tillgodoses. 

3.2 Sociokulturell teori 

Enligt Dysthe (2011) ger en sociokulturell teori goda redskap för att forma miljön för lärande 

– alla delar är sammanvävda och är beroende av varandra. Barns lärande och samspel med 

andra utvecklas mycket genom lek. Författaren menar att barn lär med hjälp av varandra och 

vi pedagoger kan ge dem de bästa förutsättningarna till detta genom att forma en inbjudande 

och inspirerande miljö för dem att vistas i. Hundeide (2006) menar att den sociokulturella 

teorin till viss del handlar om att se barnen som egna personer.  

I begreppet ”person” ligger ett antagande om att det barn som du förhåller dig till har 

samma behov av frihet att handla på eget initiativ och utifrån egna avsikter, samma behov 
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att bli respekterat, älskat, inkluderat och förstått som du kan känna igen hos dig själv och 

att du som medmänniska är skyldig att behandla det på motsvarande sätt (Hundeide, 

2006, s 36).  

Om barnens möjligheter att ta egna initiativ och möjligheten att utvecklas som individer 

synliggörs så kan teorin och miljön kopplas ihop i förskoleklassen. Alla barn är inte lika och 

har inte samma intressen. De använder därmed olika medel för att utveckla olika färdigheter. 

Dysthe (2001) menar att den sociokulturella teorin vilar till stor del på att en person strävar 

efter att bli någon som kan någonting eller kan betyda något för någon annan. Vidare skriver 

författaren om att både miljön hemma och i klassen påverkar motivationen till lärande och att 

det är viktigt att skapa en miljö som inte bara värdesätts av läraren, utan även av eleverna. 

Kontext – helhet – är ett ord som ofta förknippas med sociokulturell teori och kommer från 

det latinska ordet ”contextere” som betyder att väva samman. Detta beskriver teorin som ett 

sätt där alla delar finns med tillsammans med lärandeprocesser. Där finns även den 

omgivande miljön som många menar ska likna livet utanför och förbereda eleverna för ett 

livslångt lärande.  

3.3 Lekteorier 

Hägglund (1989) skriver om flera framstående personer som har olika lekteorier, bland annat 

Margaret Lowenfeld. Lowenfeld ansåg att leken var viktig för alla barn för att de skulle kunna 

utvecklas till harmoniska vuxna människor. Hon poängterade även vikten av att inte försöka 

hitta en enda universell beskrivning på vad leken innebär för barnen, utan att den har olika 

betydelse för olika barn. Lowenfeld hade satt upp fyra, högst flexibla, egenskaper som hon 

ansåg leken främjade hos barnen: 

1. Leken är ett sätt för barnen att ta kontakt med omgivningen. 

2. Leken hjälper barnen att få sitt medvetande att gå ihop med sina känslomässiga 

upplevelser. 

3. Leken är barnets sätt att uttrycka sina känslor. 

4. Leken ger barnet avkoppling och nöje. 

(Hägglund, 1989, s 45) 

Hägglund (1989) påpekar att Lowenfeld inte såg dessa som strikta då kategorierna ofta 

sammanfaller, utan hon hade en väldigt öppen syn på lekens olika delar och dess betydelse.  

3.3.1Psykoanalytisk lekteori 

Enligt denna teori så är leken viktig för att barnet ska kunna bearbeta känslor och upplevelser. 

De kan genom leken uppleva och prova olika scenarier, även sådana som är skrämmande för 

dem. Det bör finnas bra material för barnen att använda sig av i leken och den bör även vara 

fri från vuxnas inblandning då den är ett sätt att hävda sig från vuxenvärlden. De vuxnas roll 

är enbart att finnas där på avstånd och observera barnens lek (Lindqvist, 1996). Författaren 

markerar ingen skillnad mellan utemiljön och innemiljön. 

3.3.2 Kognitiv lekteori 

En av de ledande grundarna till den kognitiva lekteorin är bland andra Charlotte Bühler som 

Lindqvist (1996) tar upp som en viktig del av den kognitiva lekteorin. Bühler har tagit fram 

fem olika stadier av leken: funktionslekar, fiktionslekar, receptionslekar (exempelvis sagor 
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och bilder), konstruktionslekar och gemensamhetslekar. Dessa olika stadier har påverkat 

Sveriges lekdiagnostik.  

Den ena teorin utesluter inte den andra eftersom både den psykoanalytiska och kognitiva 

lekteorin menar på att barnen själva bestämmer över sin inblandning i leken – antingen stärker 

barnen sina kunskaper eller hanterar sina inre konflikter. 

3.4 Lek = lärande? 

Lindqvist (2002) skriver om att inte alla anser att lek och lärande bör förknippas med varandra 

på grund av att lek är mer än bara lärande och att leken inte är en självklarhet för att lärande 

förekommer. Detta i motsats till vad många anser är en form av ”garanti” – att lek främjar 

lärande. Detta synsätt syftar till att barnen inte lär sig något annat än att improvisera mer 

genom att leka. Lillemyr (2002) menar att lek och lärande är två helt skilda saker som inte kan 

integreras med samma förutsättningar i skolan som i förskolan. Detta på grund av att 

förskolan och skolan har olika sätt att se på lek och att den används på helt olika sätt. Andra 

teoretiker säger, enligt Lindqvist (2002), att leken är en förutsättning för att lära sig mer på ett 

lustfyllt sätt och får därmed lära sig efter sina egna förutsättningar. Författaren menar att 

skolan har mycket att lära av förskolan då det i skolans värld förekommer mycket 

reproduktioner – alltså informationsöverföring, där barnen bara reproducerar vad läraren 

förmedlar. Hon anser att eleverna måste få en chans att vara produktiva i detta lärande. 

Lillemyr (2002) menar på att pedagogernas förhållningssätt till lek och lärande är viktigt för 

att barnen ska ha möjlighet att vara med och bestämma över verksamhetens innehåll. För barn 

i behov av extra stöd så har det framkommit att rollekar verkar positivt för läs- och 

skrivinlärningen.    

3.5 Miljöns betydelse för lärandet 
Vygotskij (1995) menar att tron på att fantasin hos barnet enbart kommer inifrån är förlegad 

och att miljön runtomkring är av stor betydelse. ”Betydligt mindre tydlig och därför mycket 

mer betydelsefull är en annan faktors inverkan, nämligen den omgivande miljöns.” (s 36). 

Vidare skriver Vygotskij att det tidigare fastställts att ”strävan efter att skapa alltid brukar stå i 

proportion till den omgivande miljöns komplexitet (s 36)”. Dysthe och Igland (refererad ur 

Dysthe, 2001) skriver om Lev Vygoskijs sätt att se på lärarens roll i elevernas lärande och 

utveckling. Vygotskij menade att lärarna hade en avgörande roll i hur eleverna utvecklades. 

Om eleverna bara gavs material som de i dagsläget klarade av så skulle de inte utvecklas 

vidare, utan för att de ska sträva framåt så bör det finnas utmaningar i form av material som 

eleverna ännu inte behärskar. Vygotskij ansåg att det ligger i tankesättet hos lärarna och att 

det är det som är avgörande för hur mycket barnen lär sig.   

Vaage (refererad ur Dysthe, 2001) redogör för John Dewey och G. H. Meads teorier där de 

båda framhåller hur viktig leken är för lärandet. ”Uppgiften innebär att arrangera barnets 

omgivning så att olika objekt och relationer fångar barnets intresse och stödjer det i den 

livsfas där det befinner sig (s 133)”. Författaren menar på att Dewey och Meads var noga med 

att poängtera att det inte handlade om att slumpmässigt låta barnen påverkas, utan att det 

fanns en tanke bakom utformningen. Redan 1897 publicerades en text av John Dewey där han 

redogör för vikten av att ha olika praktiska aktiviteter i skolan. Dessa skulle inte vara på 
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bekostnad av andra ämnen utan utgöra en lika självklar del som de teoretiska ämnena. Han 

menade på att undervisning bör bygga på barns sociala tillvaro. Han ifrågasatte därför den 

tidens skolundervisning med ämnen så som litteratur, historia eller geografi vilka normalt inte 

förekommer i den sociala tillvaron för barnen (Dewey, 2004). 

Lärande är med andra ord beroende av att det finns tillgång till verktyg och tecken 

som är intressanta, utmanande och relevanta för de områden som utforskas 

(Strandberg, 2006, s 30). 

Enligt Strandberg (2006) så finns det några aspekter som Vygotskij anser att pedagoger bör ta 

i beaktning när en tilltalande miljö för barn: 

 Interaktioner – Vilka typer av interaktioner mellan barn-barn, barn-vuxna kan ske i 

detta rum? 

 Aktivitet – Vad går/går inte att göra i detta rum? 

 Artefakter – Vilka verktyg har barnen tillgång till här? 

 Utvecklingshopp – Vad förväntar vi oss att barnen ska utveckla här, har barnen samma 

förväntan? 

 Kreativitet – Är rummet klart eller finns det utrymme för barnen att själva forma det 

allt eftersom? 

Strandberg (2006) menar att det är viktigt att interaktion och samspel står i fokus när nya rum 

ska utformas. Wehner Godée (1993) framhåller att barn i sexårsåldern gärna väljer 

strukturerade lekar som innehåller olika roller och rörelsemoment. Enligt Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) så smälter rum, rollfigur, rörelse och kropp samman i leken så 

alla delar är viktiga. Strandberg (2006) anser att det är lika viktigt att det finns rum där barnen 

kan dra sig undan och ägna sig åt sin inre tankeverksamhet. Om vi ska kunna utforma dessa 

rum optimalt så måste vi fråga barnen vad de behöver i dessa rum, vad främjar deras samspel 

och hur vill de att det ”lugna” rummet ska se ut. Trots att pedagogerna upplever att rummet är 

fullt tillgängligt för barnen så delar de inte alltid denna uppfattning. Det måste finnas material 

och möjlighet till aktiviteter på en nivå som barnen ännu inte kommit till för att de ska ha 

något att sträva efter.  

Författaren menar att det ibland fokuseras för mycket på att lokalerna ska se fina ut när det 

kommer andra människor på studiebesök och att det där försvinner mycket av barnens 

utveckling om de inte fått vara med att utforma miljön. Lindqvist (2002) delar denna åsikt då 

hon anser att lokalerna där barnen vistas i idag ofta byggs om till kontorsmiljö för små vuxna, 

vilket inte är vad barnen behöver. Barnen har inget behov av fikahörn, arbetsbord eller 

datahörna. Här anser Lindqvist att vi hellre bör ha verkstaden, laboratoriet och ateljén som 

inspiration. Strandberg (2006) menar att en estetiskt ”fin” miljö kan gå hand i hand med en 

bra pedagogisk miljö, men det är först när vi inkluderar barnen som vi får den verkliga 

utvecklingen. Barnen får fundera över hur de själva kan utvecklas och det är i själva verket 

bara de som kan ge svar på frågan om var miljön brister.   
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3.6 Samverkan mellan förskoleklass och skola 

Förskoleklassen ska verka som en bro mellan förskolan och skolan och ska därför bygga på 

förskolans lekfulla inlärning, men med introduktion av skolans ämnen som innebär att barnen 

hittar vägar till att läsa, skriva och räkna (Hofsten och Lidbeck, 2010). Lillemyr (2002) tar 

upp att förskolans och skolans traditioner bör ses över för att se om det finns några 

gemensamma nämnare när det kommer till barnsyn och lärande. Därifrån kan en gemensam 

grund byggas för att skapa bron mellan förskolan och skolan. 

Enligt Lindqvist (2002) så har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen 

av integrationen mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Målet är att förskoleklassen 

och grundskolan ska samarbeta mer och ha en samsyn på lärande i form av lek, skapande och 

experiment. Rapporten som Skolverket gjorde visar på att det i motsats till målet, blivit en än 

mer vuxenstyrd ”skolifiering”. Det verkar som att stora delar av problemet ligger i att det ses 

stor skillnad på den personal som är anställd vid skolan – förskollärare, grundskollärare, 

fritidspedagoger – både i arbetsvillkor och lön. De förslag på förändringar som Skolverket 

kommer med kan upplevas som försiktiga då de i stort sett bara byter ut ord som ”elever” mot 

”barn och unga” och ”undervisning” till ”verksamhet”.  

Man skyler över den motsättning som finns mellan skolans ämnescentrering och 

barnomsorgens barncentrering, och tror att man skapat en helhet. Enligt förslaget behövs 

det inta revideringar eller tillägg i kursplanerna. Sett ur skolans synvinkel så är det ju bara 

sexåringarna som berörs av den nya läroplanen. Men då har man helt bortsett från att det 

ur mötet mellan förskolans och skolans traditioner skulle kunna utvecklas något nytt 

(Lindqvist, 2002, s 26). 

Lindqvist (2002) har gjort intervjuer med fritidspedagoger, förskollärare och grundskollärare 

om samverkan mellan förskoleklassen och grundskolan. Sammanfattningsvis så visar det sig 

att barnen i förskoleklassen leker både fritt och styrt under hela dagen och eleverna i skolan är 

mer begränsade utifrån vad klassläraren har för inställning. Lärarna ansåg att det fanns vissa 

ämnen där lek kunde integreras, men upplevde det svårt i exempelvis svenska där eleverna har 

mycket läxor.  

När barnen blir tillfrågade om vilken inställning de har till lek i skolan så anser de inte att 

leken kan jämföras med kunskap då de ofta leker fantasilekar och det är därmed inget ”riktigt” 

lärande. Både eleverna och lärarna är ense om detta i skolan då de båda anser att skolan består 

av mer ”konkreta” kunskaper så som religion, matematik, svenska. 

3.7 Reggio Emilia 

Wallin beskriver (1996) historien om Reggio Emilias pedagogik. Loris Malaguzzi var en av 

grundarna till pedagogiken med en bakgrund som folkhemslärare och psykolog. 1963 så tog 

kommunen i staden Cella över daghemmen efter att den katolska kyrkan, efter många års 

motstånd, gett med sig och Malaguzzi får formellt ledarskap och blir således 

barnomsorgschef.  

Reggio Emilias pedagogik var banbrytande på det sätt att barnens intressen och utveckling 

formade verksamheten. Frihet, demokrati, vetenskap och poesi är några ord som förknippas 
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med pedagogiken. Att låta barnen fritt söka kunskap på sitt eget sätt, att utforska omvärlden 

på sina egna villkor, att barnen själva får hitta sitt ”jag” utan att påverka dem åt endera det ena 

eller andra hållet. Pedagogiken framhåller vikten av att ha en levande miljö där barnen kan 

utforska och är anpassade efter deras behov och önskemål och inte efter de vuxnas dito. 

Reggio Emilia brukar även kallas för ”lyssnandets pedagogik” på grund av att de anser att det 

är viktigt att pedagogerna tar sig tid att lyssna på barnen och vad som sägs dem emellan. 

Lyssnandet medverkar till att pedagogerna får höra många diskussioner, lösningar på olika 

problem, resonemang eller värderingar som barnen har. 

Dokumentation är också något som pedagogiken 

värderar högt. Att dokumentera verksamheten ger en 

god överblick i vad som egentligen händer och hur 

pedagogerna bör gå vidare. Wallin skriver att 

”Dokumentationen ger inte nödvändigtvis svar utan 

snarare fler frågor. Och ju fler frågor man har, desto fler 

aspekter ser man – allt i en evig spiral” (s 132).  

(Bild: Wallin, 1996, s 133) 

4 Metod 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Denna studie har en hermeneutisk ansats. Patel och Davidson (2011) menar att hermeneutik är 

ett annat ord för tolkningslära som används som en riktning som tillämpas när människans 

verklighet studeras. I denna studie är förståelsen för andras livsvärldar och synsätt 

betydelsefull. Hermeneutik innebär att en engagerad och öppen forskarroll intas.  

Hermeneutikern menar istället att det går att förstår andra människor och vår livssituation 

genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna 

språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar (s 29).  

Holism är ett ord som ofta förekommer när det talas om hermeneutik. Det betyder att 

forskaren ser en helhet vilket innebär att denne inte bara ser delarna som den består av, utan 

att hen pendlar mellan helhet och delar för att öka sin förståelse och för att se sambanden 

mellan dem. Kvale och Brinkmann (2010) beskriver detta som en god cirkel där forskaren får 

en fördjupad förståelse för ämnet. Dennes förförståelse och empati används som ett verktyg i 

arbetet och med hjälp av dessa är målet att hitta en förståelsehorisont – en gemensam 

förståelse mellan intervjuare och den intervjuade (Patel och Davidson, 2011).  

4.2 Intervjuer 

Utifrån den metodologiska utgångspunkt jag valt – hermeneutiken – så passar den kvalitativa 

intervjun bra som datainsamlingsmetod. De båda grundar sig i förståelse för andra människors 

liv, företeelser och språk.   
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Intervjuer är en kvalitativ datainsamlingsmetod som ger forskaren möjlighet att få en 

fördjupad förståelse för informantens livsvärld (Patel och Davidson, 2011). Kvale och 

Brinkmann (2010) beskriver det så här: ”Intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i 

intervjupersonens livsvärld. Intervjuaren tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs (s 

43)”. En kvalitativ intervju innebär, enligt Patel och Davidson (2011), att både intervjuare och 

informant är lika delaktiga i samtalet. Skillnaden är att intervjuaren har inlett samtalet med sitt 

val av ämne och frågeställningar. Fördelen med intervjuer som består av öppna frågor, är att 

informanten får besvara dessa fritt och med egna ord. Då blir det lättare för den som intervjuar 

att förstå den andra personens livsvärld.  

4.3 Urval 

Eftersom syftet med studien rör innemiljöns utformning i förskoleklassen så ansåg jag det 

lämpligt att intervjua fyra stycken utbildade förskollärare vid fyra olika skolor i samma 

kommun. Detta för att få så stor variation som möjligt. I denna studie benämns de intervjuade 

som informanter.  

4.4 Genomförande 

Informanterna kontaktades via e-mail och telefonsamtal. Vi bokade därefter in möten för att 

genomföra intervjuer. I e-mailen så informerades informanterna om de etiska riktlinjer som 

gäller för denna studie, jag påminde även om dessa när jag träffade dem. Jag inledde 

intervjuerna med att samtala lite lättsamt med informanterna för att de skulle slappna av lite 

och inte uppleva denna stund som något slags förhör. Kvale och Brinkmann (2010) skriver att 

informanten gärna vill ha en bild av intervjuaren innan hen delar med sig av sin livsvärld, 

vilket jag tog fasta på under samtalet som jag hade innan intervjun tog vid. Även Patel och 

Davidson (2011) poängterar vikten av att intervjuaren förhåller sig genuint intresserad av 

informanten och samtalet vi för tillsammans. Efter det så fick informanterna en kopia av syftet 

med studien och frågorna som skulle ställas så att de kunde följa med och själva känna att de 

svarat tillfredsställande på varje fråga. Frågorna hade fria svarsalternativ för att jag på bästa 

sätt skulle ha möjlighet att ta del av pedagogernas egen syn på innemiljöns utformning. Jag 

gick kort igenom vad arbetet handlade om och hur jag tänkt när jag valt detta ämne vilket 

Kvale och Brinkmann (2010) också förespråkar. Informanterna fick information om att jag 

önskade att använda mig av mobiltelefonens röstmemofunktion så att jag kunde gå igenom 

intervjuerna mer ingående sen och för att det inte skulle falla bort någon viktig information. 

Alla informanterna godkände detta förfarande. För att svaren skulle bli så uppriktiga som 

möjligt hölls intervjuerna i ett avskilt rum så att vi kunde samtala utan yttre störningar.  

4.5 Intervjufrågor  

De frågor jag formulerat utifrån syftet med studien håller sig inom ramen för ”hög grad av 

standardisering” och ”låg grad av strukturering” enligt Patel och Davidsson (2011).  Detta 

innebär att jag hade öppna frågor där intervjupersonerna kunde svara fritt inom ramen av 

studiens syfte. Författarna menar på att intervjun alltid inleds med några neutrala frågor för att 

få veta vem intervjupersonen är och går sen vidare mot huvudfrågorna för att sen avsluta med 

lite mer neutrala frågor. En neutral fråga på slutet kan exempelvis vara om informanten vill 

tillägga något som inte framkommit i de övriga frågorna men som personen känner är viktig 
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att framföra (Patel och Davidson, 2011). Detta kände jag kunde vara en viktig fråga under 

intervjuerna trots att den inte var specificerad. Intervjupersonerna har lång 

arbetslivserfarenhet vilket kan bidra till ytterligare viktig och relevant information.  

4.6 Bearbetning och analys 

Enligt Kvale och Brinkmann (2010) så kan det vara tidskrävande att transkribera intervjuerna. 

Att transkribera innebär att en inspelad intervju överförs till ett skrivet dokument. Författarna 

pekar på flera hinder som kan uppstå under transkriberingen. Det kan i många fall vara svårt 

att ordagrant överföra ett muntligt samtal till ett skrivet samtal. Det kräver att forskaren gör 

några medvetna val som ska framgå i rapporten. I denna studie har jag valt att inte 

transkribera hela intervjuerna ordagrant, jag har fokuserat på de delar som ger svar på studiens 

syfte och valt ut vissa citat som framkommit under våra samtal. Kvale (1997) beskriver det 

som följande:  

Om den ska ge ett allmänt intryck av intervjupersonens åsikter kan det vara på plats med 

omformulering och koncentrering av uttalanden. Även då analysen ska ske genom 

kategorisering eller koncentrering av meningen i det som sagts, kan det vara önskvärt 

med viss redigering av utskriften (s 156).  

Kvale (1997) menar på att om en intervju har en psykoanalytisk eller lingvistisk ansats så bör 

den däremot vara ordagrann. Sen har jag i enlighet med en hermeneutisk ansats gått tillbaka 

och lyssnat på intervjuerna igen för att se om det finns ytterligare information som kan bidra 

till resultatet – de olika delarna bildar således en helhet (Kvale, 1997). Forskaren får även en 

utökad förståelse för andra människors livsvärld om denne verkligen intresserar sig för 

informanterna och vad de berättar om sig själva (Patel och Davidson, 2011).  

4.7 Etiska överväganden 

När en forskningsstudie genomförs så är det viktigt att Vetenskapsrådets (2002) etiska 

riktlinjer efterföljs så att de personer som ingår i forskningen är skyddade. Vetenskapsrådet 

har utformat fyra stycken krav som bör följas.  

Informationskravet innebär att informanten har fått ta del av alla delar som kan påverka 

dennes vilja att medverka och vad hen har för uppgift i studien. Redan vid första kontakten 

med informanterna så påmindes de om syftet med arbetet och vad deras roll innebar. Personen 

har även blivit informerad om att hens medverkan är frivillig och att hen är fri att avsluta sin 

medverkan när som helst under denna studie. Informanterna har samtyckt till att delta i 

studien – samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att inga personer som deltar i 

denna studie går att identifiera, alla ska ha rätt att vara anonyma. Informanterna fick veta hur 

intervjun var planerad att genomföras, etiska riktlinjer och vilka hjälpmedel som skulle 

användas och om deras och skolans anonymitet i studien. Det inhämtade materialet har 

förvarats otillgängligt för andra än mig. Det sista etiska kravet som Vetenskapsrådet trycker 

på är nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade empirin endast får användas i 

forskningssyfte.  
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Jag frågade informanterna om jag kunde fotografera innemiljön i förskoleklassen efter 

intervjuerna så att eventuella skillnader kunde tydliggöras. Alla fyra informanter godkände 

denna förfrågan. 

4.8 Validitet och reliabilitet 

Enligt Patel och Davidson (2011) så står validitet och reliabilitet i förhållande till varandra, 

den ena förutsätter den andra. Validitet innebär att vi undersöker det vi har tänkt undersöka 

och inget annat. I denna studie är syftet att beskriva, analysera och förstå pedagogernas syn på 

utformningen av miljön i förskoleklassen och hur de ser på sin roll i det arbetet. Författarna 

menar att undersökningen har god reliabilitet om den utförts på ett tillförlitligt sätt vilket i 

denna studie är en kvalitativ metod i form av intervjuer. Inom hermeneutik betraktas frågan 

om validitet ofta i termer av om det finns en inre logik i de tolkningar som görs (Kvale, 1997). 

Kvale och Brinkmann (2010) belyser problematiken med att transkribera inspelade intervjuer. 

När en inspelad intervju transkriberas är går det inte att få med exempelvis tonläge eller 

pauser och det talade språket och det skrivna språket är byggda på två skilda sätt. Därför är 

det viktigt att en reflektion över vad som är viktigast för forskningssyftet görs – är det hur 

informanten uttrycker sig eller vad som verkligen sägs? När ett ställningstagande är gjort så 

kan resultatet av datainsamlingen med det ställningstagandet som grund tolkas. I denna studie 

där syftet är att belysa pedagogernas syn på innemiljön i förskoleklass så har jag bestämt att 

det som verkligen sägs är det viktigaste då det tjänar denna studie på bästa sätt.   

5 Resultat 
Nedan redovisas resultatet under tre olika rubriker som grundar sig på de forskningsfrågor 

som finns presenterade i syftet av denna studie: 

 Hur beskriver pedagogerna sitt ansvar i utformningen av innemiljön? 

 Hur har pedagogerna tänkt när de utformat innemiljön i ”sin” förskoleklass?   

 Vilka olika synsätt finns det bland pedagogerna när det kommer till innemiljöns 

utformning? 

För att bibehålla informanternas anonymitet så benämns de olika intervjuerna med A, B, C 

och D. Eftersom förskollärarnas kön inte är av betydelse för studiens resultat så har jag använt 

det könsneutrala ordet ”hen” i texten.  

Informant A har arbetat som förskollärare i tjugofem år. 

Informant B har en bakgrund som gymnasielärare men har arbetat de senaste sex åren i en 

förskoleklass.  

Informant C har arbetat i förskoleklass i 18 år.  

Informant D har arbetat i förskoleklass i 18 år.  
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5.1 Hur beskriver pedagogerna sitt ansvar i utformningen av innemiljön? 

Alla informanter beskriver sitt ansvar som betydande för utformningen av miljön då de inte 

har några styrdokument att förhålla sig till. De är eniga om att det är viktigt att lyssna av 

barnens intressen och önskemål eftersom lokalen ska anpassas efter dem. Informant C 

poängterar vikten av att inte avvakta för länge med att genomföra idéerna barnen kommer 

med. 

Om barnen vill sätta upp en show i samband med Melodifestivalen så kan man inte 

avvakta med detta ett halvår, utan det måste ske här och nu när barnens intresse 

fortfarande finns kvar. (Informant C)  

Informanterna upplever att ett gott samarbete med fritidspedagogerna som också nyttjar 

lokalerna är viktigt. Informant C menar på att hen och fritidspedagogen kompletterar varandra 

på ett bra sätt – ”man kan säga att jag är idésprutan och min kollega är motorn”. Hen 

beskriver sig som ett verktyg som ska förverkliga de önskemål och behov som finns bland 

barnen. Alla informanterna förklarar att en stram budget innebär att de inte alltid har 

möjlighet att köpa in det material och leksaker till barnen som de hade önskat. Gällande 

ekonomin påpekar informant C att det är viktigt att man inte känner sig begränsad på grund av 

detta utan ser möjligheterna att forma om material och leksaker som de redan har. Att 

återvinna och skapa nytt ger barnen möjlighet att utveckla sin fantasi. Informanterna A, B och 

C skulle gärna se att lokalerna där förskoleklassen vistas genomgår omfattande renoveringar 

eftersom de inte är byggda för den verksamhet som bedrivs där idag. Informant D arbetar på 

en nyare skola där lokalen är anpassad efter verksamheten, men skulle gärna önska fler rum 

att tillgå. Informant B och D menar på att det är viktigt att man ser helheten och 

tillgängligheten i innemiljön och att man tänker på att göra steget mellan förskola och skola så 

bra som möjligt för barnen. Informant A och B belyser vikten av att ha en god arbetsmiljö för 

både barn och pedagoger där de nämner bland annat ljuddämpande bord och gummitossar till 

stolarna som bra hjälpmedel. 

5.2 Hur har pedagogerna tänkt när de utformat innemiljön i ”sin” 

förskoleklass?  

Informant C menade på att det första som ska tas i 

beaktning när innemiljön ska utformas eller formas om är 

säkerheten. Hen anser att pedagogerna ska ifrågasätta om 

miljön är säker för den åldersgrupp som vistas i 

lokalerna. Informanten är även noga med att utforma 

miljöer som bjuder in till lugnare lekar och som inte 

erbjuder stoj och spring. Hen menar på att det kan bli en 

stor skillnad på barngruppen beroende på hur miljön är utformad. En miljö som speglar ett 

lugn ger oftast en lugn barngrupp. Alla informanterna har bord i lokalerna där barnen kan sitta 

och arbeta i lugn och ro. Informant B anser att det är viktigt att barnen har sina specifika 

platser, precis som i ett klassrum då det ger barnen en trygghet.  
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Vad jag tycker är viktigt i förskoleklassen det är att barnen har någonstans att sitta och 

jobba för det är ju lite mer ”skolaktigt” än förskolan. Jag tycker att barnen mår bra över 

att få ha sin egen plats. Det blir som en slussning till skolan. (Informant B) 

Det är tryggt för dem att veta att ”här är min arbetsplats, jag har mina pennor och saker här”, 

de behöver aldrig fundera över var de ska sätta sig och arbeta vilket innebär att många 

konfliktsituationer undviks. Informant B och D arbetar med stationer i rummet då de inte har 

andra rum att tillgå utan får försöka ”göra rum i rummet” som informant D uttrycker det. I 

informant B´s förskoleklass så är några av stationerna en ateljé, en station med rit- och 

skrivmaterial och en byggstation. Eftersom rummet är något begränsat så har informant D så 

kallade ”temalådor” som barnen kan ta fram och leka med, men som har sin plats i ett skåp 

när de inte används. Informant B och C trycker på vikten av att ha material tillgängligt för 

barnen så att de själva kan ta fram det de vill arbeta med. Informant B utvecklar detta med att 

hen upplever att konfliktsituationerna blir färre om stationerna placeras ut på olika ställen i 

lokalen och kan nås från flera olika håll.  I lokalerna där informant C arbetar finns allt 

tillgängligt för barnen och de behöver inte fråga om de vill ta fram saker för att leka, bygga 

eller måla, det enda kravet som finns är att de även plockar undan efter sig. 

Ögat ska gilla det. Att man ska se att här är det barn som bor. Det ska inte se ut som mitt 

vardagsrum, utan det ska se ut som att ”Här vill ett barn vistas!”. (informant C) 

Informant A och C har tillgång till olika rum där barnen kan stänga in sig 

om de vill vara i fred och leka ostört. Detta ger dem möjlighet att ha 

”temarum” som informanterna kan förändra efter behov eller önskemål 

från barnen. Att barnen ska kunna gå undan och leka i avskildhet är viktigt 

för dem. Informant A tryckte på vikten med de olika rummen så att barnen 

kunde gå ifrån och få leka ifred utan att bli störda, och att försöka komma 

ifrån att ha ett enda stort rum. Vid intervjun med informant A så berättade 

hen att de just då höll på att iordningställa en riktig verkstad till barnen 

med arbetsbänk, verktyg och byggmaterial. Verkstaden var en aktivitet 

som hen använt sig av i många år och som hen upplevde var uppskattad av 

barnen. Alla informanterna betonar att barnen tydligt ska kunna se vilka regler som gäller i 

lokalerna och var material finns vilket gör att de känner sig trygga i miljön. De ljuddämpande 

borden och stolarna som informanterna A och B har i 

lokalerna menar de är en av de viktigaste aspekterna i 

innemiljön – att det finns förutsättningar för en god 

arbetsmiljö för både barn och vuxna. Informant B anser 

även att det inte bör finnas speciella ”barnmöbler” till 

barnen då de ständigt utvecklas och både vill och kan 

klättra för att komma upp på exempelvis högre stolar. Något som även är viktigt är att nyttja 

de saker som redan finns anser informant C. Gamla saker kan med fördel återanvändas, 

barnen leker lika gärna med ommålade lådor med lite möbler i som ett nytt dockhus till 

exempel. För barnen har de båda samma funktion.   
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5.3 Vilka olika synsätt finns det bland pedagogerna när det kommer till 

innemiljöns utformning? 

Alla informanterna var överens om att barnens intressen ska styra utformningen av innemiljön 

i förskoleklassen. Informant B och D betonade att barnen förväntar sig en förändring i miljön 

när de kommer från förskolan till förskoleklassen. De upplevde att barnen längtade efter att 

börja skolan och ta ett steg bort från förskolans värld. Informant B arbetar utifrån detta och ser 

förskoleklassen mer som skola än förskola vilket även informant D gör. Informant D arbetar 

dessutom åldersintegrerat tillsammans med elever upp till årskurs tre vilket gör passagen 

mellan förskoleklass och årskurs ett blir än mindre. 

Jag tycker att det ska vara en blandning för samtidigt är det ju så, barnen kommer med 

förväntningar. De flesta längtar jättemycket efter att börja skolan och har höga 

förväntningar. Så jag tror, att skulle de komma hit och det inte skulle vara så stor skillnad 

från förskolan så kanske de också skulle bli jättebesvikna. Det är ju ändå ett steg mot 

någonting nytt och det är ett stort steg bara från förskolan och hit. (Informant D) 

Sen är det ju som att barnen, inte kräver, men att det har som en bild när de kommer till 

oss att det ska vara mer skollikt än förskolan. Skulle våran miljö vara utformas som 

förskolan då tror jag inte att de skulle känna att det är okej. (Informant B) 

Informant B menar att pedagogerna måste hjälpa barnen att göra övergången från förskolan 

till skolan så smidig som möjlig så att det inte blir en alltför stor förändring för dem när de 

börjar årskurs ett. För att inte steget ska bli för stort så krävs det att pedagogen försöker hitta 

en bra medelväg att ta som innebär att det inte blir för stor skillnad, men heller inte för liten. 

Informanten önskar att det skulle finnas ett speciellt ”materialrum” där allt fanns fritt 

tillgängligt för barnen. Det skulle innebära att de kunde göra miljön inne ännu mer likt 

skolans klassrum om inte alla saker stod framme. Informant D poängterar att förskoleklassen 

delar många skolaktiviteter med de äldre barnen bara genom att exempelvis ha rast samtidigt 

som resterande skolan, äta lunch, att ta hänsyn till varandra, att arbeta med Trulle-böckerna. 

Hen vill även lyfta fram den fria lekens betydelse för lärandet vilken är en viktig del av 

verksamheten. Den måste få plats eftersom den ger mycket social träning som barnen alltid 

kommer att bära med sig. Informant C framhäver vikten av att inte bara ha pyssel och 

leksaker fullt tillgängliga för barnen men även läromaterial så att barnen spontant kan sätta sig 

och exempelvis räkna eller skriva.  

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens kvalitativa metod och resultatet som är bearbetat med en 

hermeneutisk ansats. I detta kapitel finns metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsatser, 

avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning. Informanterna i denna studie 

kommer hädanefter att benämnas som pedagoger. 

6.1 Metoddiskussion 

Jag har använt mig av intervjuer i den här kvalitativa forskningsrapporten. Det är en metod 

som passade syftet med studien då jag ville beskriva, analysera och förstå pedagogernas syn 
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på utformningen av innemiljön i förskoleklassen. Patel och Davidson (2011) menar på att 

intervjuer ger forskaren möjlighet att ta del av informantens livsvärld. Den metodologiska 

utgångspunkt jag valt för denna studie – hermeneutiken – beskriver Kvale och Brinkmann 

(2010) som en god cirkel där forskaren får en fördjupad förståelse och därför är vanlig vid 

kvalitativ forskning.  

Jag valde att genomföra intervjuer med fyra pedagoger (förskollärare) vid fyra olika skolor i 

samma kommun för att få så stor variation som möjligt. Jag hade även kunnat ha ett samtal 

med fritidspedagogerna som arbetar i lokalen också, men eftersom det var förskoleklassen och 

utformningen av deras miljö som var syftet med studien så valde jag att bara intervjua 

förskollärarna.  

Intervjufrågorna som ställdes utgick från syftet med studien och dess forskningsfrågor. 

Frågorna var utformade så att pedagogerna skulle kunna svara fritt och så beskrivande som 

möjligt. En fråga som jag i efterhand saknar är en fråga om eller hur informanterna använder 

sig av befintliga styrdokument vid utformningen av innemiljön. Två av pedagogerna fick 

information om de etiska riktlinjerna skriftligt via e-mail och de andra två muntligt i samband 

med intervjuerna. Vid intervjuerna så hölls samtal av mer personlig, men inte privat, karaktär 

som inte framkommer i denna rapport då de inte har betydelse för resultatet. Dessa samtal 

grundar sig i Kvale och Brinkmanns (2010) åsikt om att informanten gärna bildar sig en 

uppfattning om intervjuaren innan de öppnar upp sin livsvärld för denne. För att pedagogerna 

skulle känna sig mer bekväma i situationen så valde jag att börja intervjuerna på detta sätt. 

Vid alla intervjuer så godkände pedagogerna att jag spelade in vårt samtal för att jag ska 

kunna gå tillbaka och bearbeta vad som sagts på ett trovärdigt sätt. Jag har även fått möjlighet 

att fotografera innemiljöerna där förskoleklassen vistas för att kunna styrka intervjuerna med 

en visuell beskrivning. Vid fotograferingen så har barnen varit ute på rast och deras 

anonymitet är därför intakt.  

När jag lyssnade igenom intervjuerna efteråt så upptäckte jag att svaren på frågorna 

överlappade varandra så att jag har valt att inte översätta intervjuerna ordagrant vid 

transkriberingen. Detta tolkar jag har uppstått för att jag har utformat intervjufrågor som inte 

är beroende av någon särskild ordning och är lätta att koppla ihop till varandra. Jag har dock 

fått väldigt utförliga svar och informanterna har ibland svarat på samma fråga men ur olika 

aspekter. Jag har sammanfattat de svar som pedagogerna givit, placerat ut dem under rätt 

fråga och även plockat ut några citat för att stärka resultatet. Kvale (2010) menar att så länge 

intervjun inte är av psykologisk eller lingvistisk karaktär så behöver den inte översättas 

ordagrant. I enlighet med den hermeneutiska ansats jag valt så har jag kunnat gå tillbaka och 

lyssna på intervjuerna flera gånger och där upptäckt nya delar och till slut bundit samman dem 

till en helhet (Kvale, 1997).  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva, analysera och förstå pedagogernas syn på 

utformningen av innemiljön i förskoleklassen. Kapitlet är uppdelat på samma sätt som i 

resultatdelen där forskningsfrågorna ligger som grund för rubrikerna. 
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6.2.1 Hur beskriver pedagogerna sitt ansvar i utformningen av innemiljön? 

De fyra intervjuade informanterna känner att det är viktigt att miljön utformas efter barnens 

behov och intressen. Skollagen (2010) säger att eleverna ska ha en aktiv roll i utvecklingen av 

utbildningen och att det kan tolkas som att de bör ha inflytande över hur innemiljön ser ut då 

den är en stor del av deras utbildning. Enligt Wallin (1996) så är detta även i enlighet med 

Reggio Emilias pedagogik. Där ligger stort fokus på att miljön ska vara levande så att barnen 

själva kan utforska den och att den är utformad efter deras önskemål. Eftersom informanterna 

inte upplever att de har några särskilda riktlinjer för hur miljön ska formas så anser de sig ha 

ganska fria händer, utifrån vad ekonomin tillåter. Precis som Hofsten och Lidbeck (1995) 

beskriver så tar två av pedagogerna upp vikten av att förskoleklassen fungerar som en bro 

eller passage mellan förskola och skola och att det är viktigt att de försöker göra den 

övergången så bra som möjligt för barnen. Informant C beskrev sig själv som ett verktyg där 

hens uppgift är att lyssna in barnen och fånga upp intressen och idéer som de kommer med. 

Reggio Emilia brukar ju ofta refereras till som ”lyssnandets pedagogik” eftersom det är viktigt 

att pedagogen tar sig tid att lyssna på barnen.  

Informant A och C tryckte på att det var viktigt att pedagogerna verkligen agerade när barnen 

visade intresse eller kom med förslag för någon ny lek eller material – ”Om barnen vill sätta 

upp en show i samband med Melodifestivalen så kan man inte avvakta med detta ett halvår, 

utan det måste ske här och nu när barnens intresse fortfarande finns kvar” (Informant C). Alla 

informanter nämner vikten av att arbeta ihop i ett team tillsammans med fritidspedagoger och 

andra förskollärare, de kan komplettera varandra på ett bra sätt.  

En av informanterna arbetar på en skola där de jobbar åldersintegrerat. Där arbetar 

förskoleklassen och årskurs ett till tre tillsammans vilket gör att de har ett samarbete med 

grundskollärarna också. Lindqvist (2002) skriver om att det finns en viss skillnad mellan 

förskollärarnas och grundskollärarnas syn på lärande. Grundskollärarna vill inte ge avkall på 

skolämnena och har svårt att integrera det kreativa och leken i dem, medan förskollärarna ser 

på leken som central i barnens utveckling och lärande. Informanten upplever att det är ett bra 

arbetssätt då det inte blir så stor förändring för eleverna i förskoleklassen när de börjar i 

årskurs ett.  

Det finns inte några riktlinjer i form av nationella styrdokument eller lokala bestämmelser om 

hur innemiljön i förskoleklassen ska vara utformad. Detta innebär att pedagogerna har ett stort 

eget ansvar för att innemiljön motsvarar barnens utveckling, intressen och främjar lärandet.  

6.2.2 Hur har pedagogerna tänkt när de utformat miljön i ”sin” förskoleklass? 

Lokalerna där tre av förskoleklasserna i studien vistas är inte byggda för den verksamhet som 

bedrivs där i dagsläget. Detta innebär informanterna har visioner om hur de hade velat ha det 

om de fick bestämma allt från grunden. Alla informanterna menar att det är viktigt att miljön 

är tydlig för barnen och det ska synas vad rummet har för syfte. Strandberg (2006) skriver om 

några av Vygotskijs tankar kring nyskapandet av ett rum. Interaktioner, aktiviteter, artefakter, 

utvecklingshopp och kreativitet utifrån ett barnperspektiv bör finnas med i planeringen. Ett 

par av informanterna (A och D) belyser vikten av att ha särskilda områden där det finns 
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möjlighet för barnen att dra sig undan och ta det lugnt som att läsa en bok eller sitta och 

skriva. Detta poängterar Strandberg att Vygotskij menar är lika viktigt som områden för lek. 

Alla informanterna anser att material, leksaker och olika rum ska vara tillgängligt för barnen 

då det gör att de känner sig trygga i miljön. Det framkom under intervjun med informant C att 

det var viktigt att allt material ska vara tillgängligt på så vis att barnen inte ska behöva fråga 

om de får pyssla, bygga, måla eller utföra någon annan aktivitet. De ska även kunna städa 

undan efter sig. Strandberg (2006) menar att vuxna ofta strävar efter en estetiskt tilltalande 

miljö, men att det är först när vi inkluderar barnen i förändringen som det blir utvecklande för 

dem. Informant C och hens kollega utformar alltid rummen så att de inte ska bjuda in till 

spring eller bus men poängterar att de ska vara utformade för barn och inte för vuxna En av 

informanterna (B) upplever att barnen blir tryggare och lugnare när de har egna platser i 

rummet där de har sina pennor och sitt arbetsmaterial. Denna informant tycker att det är ett 

bra sätt att förbereda dem på inför årskurs ett där miljön är mer strukturerad. Många gånger så 

byggs lokaler där barn vistas om till kontorslandskap för små vuxna skriver Lindqvist (2002), 

men det är inget som tilltalar barnen. Informant A och B poängterar värdet av en god 

arbetsmiljö med ljuddämpande bord och stolar så att barnen har möjlighet till en god arbetsro.  

En av informanterna (C) hävdar att förskoleklassens dynamik kan regleras med hjälp av 

miljöns utformning vilket styrks av Vygotskijs (1995) tankar kring vikten av en noga planerad 

miljö. Enligt honom så är den omgivande miljön mindre tydlig men dock av största vikt när 

det kommer till utveckling och skapande. 

Informanterna har alla haft samma grundtankar när de utformat innemiljön i ”sina” 

förskoleklasser, men det syns en viss skillnad i hur de tankarna kommer till uttryck. 

Informanterna A, C och D har format miljöer som jag upplever är mer lik förskolans lokaler 

med mer leksaker tillgängliga för barnen medan informant B har en mer skolinriktad miljö där 

barnen exempelvis har bestämda platser vid borden. 

6.2.3 Vilka olika synsätt finns det bland pedagogerna när det kommer till innemiljöns 

utformning? 

I intervjuerna syns en tydlig skillnad i sättet att utforma miljön, utifrån vilken bakgrund 

förskollärarna har. Informant B som har en bakgrund som gymnasielärare upplever jag har en 

mer skolinriktad syn på utformingen av miljön i förskoleklassen än vad de övriga hade vilket 

Lindqvist (2002) tar upp. Författaren menar på att grundskollärare och förskollärare har olika 

syn på lärande när det kommer till ämneslära och kreativitet – förskollärarna blandar gärna 

dem på alla möjliga sätt medan grundskollärarna hellre delar upp dem. Några av 

informanterna (A, C och D) pratar om hur viktig den fria leken är för barnen och hur mycket 

erfarenhet den ger och hur mycket av den de tar med sig vidare i livet. Hägglund (1989) 

skriver om Margret Lowenfeld som ansåg att leken var viktig för att barnen ska utvecklas till 

harmoniska människor men poängterade att leken har olika betydelse för olika barn.  

Lowenfeld menade på att det fanns olika delar av leken men att dessa ofta flöt samman. 

Barnen lär sig det sociala samspelet, de får en koppling mellan tankar och handling, de lär sig 

att uttrycka känslor och de har roligt.  
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Genom att lyssna till informanterna och deras sätt att resonera kring miljön de utformar för 

barnen så framgår det att den sociokulturella teorin ligger som grund för dem. Dysthe (2001) 

och Hundeide (2006) menar på att en av delarna av teorin är att barnen ses som kompetenta 

individer som strävar efter att bli en person med kunskaper och som har betydelse för någon 

annan. Enligt Dysthe (2001) betyder miljön i klassen mycket för lärandet och därför är det 

viktigt att integrera barnen i planeringen av denna. Miljön ska värdesättas av barnen i första 

hand, inte läraren. Miljön är en del av det livslånga lärandet. 

Alla informanter upplever att barnen har en viss förväntan när det kommer till 

förskoleklassen. Barnen vill ha en förändring från förskolan och ser fram emot att börja 

”skolan” och därför känner de att det är viktigt att övergången mellan förskola och skola 

formas på ett så bra sätt som möjligt.    

I Lpfö98 (Skolverket, 2010) så står det att miljön ska vara inspirerande, lustfylld och levande 

vilket ska främja barnens utveckling och lärande. Lgr 11 (Skolverket, 2011) uttrycker att 

skolan ska tillgodose elevernas lust att lära, deras harmoniska utveckling och nyfikenhet. 

Skolan ska även ta hänsyn till att eleverna ska få prova sina idéer praktiskt och att de ska 

kunna känna tilltro till sin egen förmåga. Jag upplever att informanterna har dessa delar av 

läroplanerna med sig när de utformar innemiljöerna då de pratar mycket om att barnen ska 

känna sig trygga och att deras intressen ska ligga som grund till vilka material och olika 

aktiviteter som ska finns tillgängligt för barnen.  

6.3 Avslutande reflektioner 

Syftet med studien som var att beskriva, analysera och förstå pedagogernas syn på 

utformningen av innemiljön i förskoleklassen upplever jag är uppnått. Denna studie har tillfört 

nya tankar och insikter om hur pedagoger bör tänka när miljön ska utformas i en 

förskoleklass. Sammanfattningsvis kan jag dra en slutsats där pedagogernas syn på barn och 

lärande, samt barnens behov och intressen alltid ligger till grund för utformningen av 

innemiljön i förskoleklassen. Pedagogernas bakgrund och utbildning har även stor betydelse 

för hur miljön formas vilket framkommer tydligt i denna studie. Den pedagog som hade en 

bakgrund som gymnasielärare hade den mest skolinriktade innemiljön och de tre övriga 

pedagogerna hade en mer förskoleinspirerad miljö. De tre med förskoleinspirerad miljö hade 

arbetat med samma åldersgrupp i minst 18 år.  

Valet att intervjua förskollärare vid fyra olika skolor var ett bra beslut eftersom det framkom 

att de alla i princip hade samma grundsyn, men något olika sätt att tolka den på. Jag känner att 

det var nödvändigt att använda mig av en kvalitativ metod som intervjuer är eftersom jag 

under denna tid inte hittade någon litteratur som riktade sig direkt mot förskoleklassens 

innemiljö. Det finns mycket litteratur om yngre barn och äldre barn, men jag upplever att 

sexåringarna och förskoleklassen många gånger blir förbisedda. Det kan vara för att de är en 

relativt ”ny” grupp och det inte är så många som forskat med just dem som fokus. Det kan 

även vara för att det är frivilligt att börja i förskoleklass, och att det därför är svårt att utforma 

bestämda riktlinjer för dem i lagar och styrdokument. Det som står i Lgr 11 (Skolverket, 

2011) är att skolan ska se till barnens lust att lära, nyfikenhet och deras harmoniska 

utveckling. Denna säger ingenting om hur miljön ska utformas eller vad pedagogerna bör ha i 
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åtanke när så ska ske. Istället uppfattar jag det som att det är deras tolkning av de 

styrdokument som finns som ligger till grund för hur lokalerna ska se ut för förskoleklassen.  

Informanterna i denna studie upplever jag ha klart för sig hur de anser att innemiljön ska 

utformas och de är alla överens om att det handlar helt om pedagogernas intresse för detta 

område.  Personligen ser jag både för- och nackdelar med detta. Alla barn ska ha samma 

förutsättningar när det kommer till förskola och skola, men får de verkligen det om 

förskoleklassens miljöer ser olika ut? Enligt Vygotskij (1995) så är miljön en viktig del i 

barnens lärande och utveckling. Han framhåller också att lärarnas inställning och roll är 

avgörande när det kommer till lärande. Samma dilemma där, får barnen samma 

förutsättningar? Fördelen med att ha ”fria händer”, som informant D uttryckte det, är att 

pedagogerna kan utforma miljön efter de övertygelser de har i sin yrkesroll och därför kan 

göra arbetet stimulerande för både barn och vuxna. Jag ser fram emot att utforma och arbeta i 

en miljö där barnen känner sig trygga, nyfikna, kunskapssökande och att de känner att de har 

möjlighet att hitta ”sitt” lärande oavsett vilken form av aktivitet det handlar om.  

6.4 Fortsatt forskning 

Under min studie så har jag upptäckt att det finns fler aspekter av miljön i förskoleklassen 

som vore intressanta att undersöka. Vid en av intervjuerna så tog informanten upp att 

innemiljön förvisso var jätteviktig, men att vi inte ska glömma bort att barnen vistas ute 

mycket under dagen och därför även behöver en stimulerande utemiljö. På de förskolor jag 

har varit på som anställd, studerande eller förälder så upplever jag att det där lagts tid på att 

utforma en spännande miljö till barnen till skillnad mot skolorna i kommunen. Generellt så 

tror jag att skolorna kommer i skymundan och att det tas för givet att eleverna inte skulle 

nyttja gungor, klätterställningar eller liknande. Det kan möjligtvis vara därför kommunen 

varken lägger tid eller pengar på detta. Det vore jätteintressant att göra en liknande studie som 

denna, med fokus på utemiljön.  
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8 Bilaga 
 

Intervjufrågor 

Syftet med studien är att belysa pedagogernas syn på utformningen av en inspirerande, lärorik 

och inbjudande miljö i förskoleklass liksom deras roll i arbetet.  

 Hur beskriver pedagogerna sitt ansvar i utformningen av innemiljön?   

 Vilka olika synsätt finns det bland pedagogerna när det kommer till innemiljöns 

utformning? 

 

1. Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 

2. Hur beskriver du ditt ansvar när det kommer till utformningen av innemiljön? 

3. Varför är innemiljön planerad på just detta sätt i denna förskoleklass? 

4. Vad bör man tänka på när man formar miljön? 

5. Vilken syn har du när det kommer till innemiljöns utformning? 

6. Finns det något annat som du skulle vilja tillägga? 

 


