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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogernas uppfattning kring vilken betydelse 

inomhusmiljön har för verksamheten. Syftet har delats upp i två frågeställningar som sökte 

svar på vad pedagogerna har för uppfattning om den befintliga miljön samt på vad 

pedagogerna baserar eventuella förändringar i inomhusmiljön. Metoden som har använts i 

denna studie är kvalitativa intervjuer. Vi har utgått ifrån den livsfenomenologiska och 

sociokulturella teorin, varpå vi använt oss av kommunikation som medel för att ta del av 

pedagogernas livsvärld och hur de tänker kring det valda ämnet. Resultatet redogör för de fyra 

pedagogernas uppfattningar. Analysen i sin tur innehåller våra tolkningar och kan därför inte 

betecknas som någon absolut sanning. Resultatet hänvisar till syfte och frågeställningar och 

konstaterar att pedagogerna har olika uppfattningar även om många drag är gemensamma. 

Redovisningen av resultatet fokuserar på vad alla pedagoger gemensamt nämnde. Ur dessa 

uppfattningar framträdde tre teman: Barnens intresse som utgångspunkt, miljöns utformning 

samt materialets placering. Som fortsatt forskning föreslås att en liknande studie genomförs 

men ur barnens perspektiv.  

 

 

Nyckelord. Förskola, Inomhusmiljö, Barns intresse, Material   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 

Vi vill här passa på att tacka pedagogerna som ställde upp på våra intervjuer och för att de 

delade med sig av sina tankar och erfarenheter till oss, vi vill även tacka för det positiva 

bemötandet vid kontakten med dem. Ett tack går även till vår handledare Henning Johansson 

som stöttat oss under arbetets gång, samt till våra familjer och vänner som varit vårt stora stöd 

under utbildningen och under detta arbete! 

 

Detta arbete har vi genomfört tillsammans och vi har kompletterat varandra på ett bra sätt 

vilket resulterat i ett arbete vi känner oss stolta över. Vi vill tacka varandra för ett bra 

samarbete och genomförande av vårt examensarbete! 

 

 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

Jenny Eriksson & Frida Lundström 

2011-12-14 
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1. Inledning 

 

 

I förskolan skall den pedagogiska miljön inspirera barn till olika typer av 

verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande. Miljön 

innefattar fysiska och psykiska aspekter, dvs. både utrymmen, material och 

klimat. Barnen skall vara delaktiga i utformningen av den pedagogiska 

miljön och utgångspunkten skall vara deras erfarenheter, intressen, 

önskningar och kunskaper i förhållande till förskolans mål.  

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006. s.89) 

 

Vi valde det här område då vi under de verksamhetsförlagda delarna av vår utbildning och 

under tiden vi arbetat inom förskolan har sett hur inomhusmiljön till stor del ser likadan ut på 

olika förskolor. I den här studien vill vi titta närmare på hur pedagogerna ser på 

inomhusmiljön och vilken betydelse den har för verksamheten. Vi har valt att fokusera på hur 

pedagoger uppfattar inomhusmiljön, vi vill alltså åt pedagogernas tankar och tolkningar kring 

vikten av denna. Vi upplever att detta har en betydande roll för vårt kommande yrke, det 

utifrån att vi tror att en välplanerad inomhusmiljö kan gynna barns lärande och utveckling. Vi 

har under arbetet med denna studie haft ett likvärdigt ansvar för alla delar.  

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, skolverket, 2010) står det att ”Den pedagogiska 

verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.” (Skolverket, 2010, s. 9). Enligt 

den läroplan som idag är gällande så ska verksamheten och miljön utformas så att alla barns 

utveckling och lärande tas i beaktning. Pedagoger som arbetar på förskolan har alltså ett stort 

ansvar när de utformar den miljön barnen vistas i. Det vi reagerat på när vi har vistas på 

förskolor är att miljön ofta ser likadan ut på flera förskolor trots att barngrupperna ser olika ut. 

Vårt syfte med studien har utifrån våra tidigare erfarenheter utformats till att undersöka hur 

pedagoger ser på inomhusmiljön och vilken betydelse den har för verksamheten.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver i sin studie att miljön bör vara föränderlig 

och att pedagoger bör ta hänsyn till vilka aktiviteter som pågår under dagen och vad som 

intresserar barnen. Vi vill med vår studie alltså se hur pedagoger ser på betydelsen av 

inomhusmiljön, hur de ser på den befintliga miljön samt vad de förändringar som görs i 

miljön baseras på.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om inomhusmiljös betydelse 

för verksamheten. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

Vad har pedagoger för uppfattning om den nu befintliga miljön som de och barnen vistas i? 

På vad baserar pedagogerna eventuella förändringar i inomhusmiljön? 

 

 

2. 2 Begreppsförklaring 

 

Förskolans miljö: Med detta menar vi inomhusmiljön på förskolan. Olika rum, material och 

utformning.  

 

Pedagoger: Vid benämning av pedagoger syftar vi på förskollärare och barnskötare.  

 

Respondenter: Under metod samt resultat delen av arbetet benämns respondenter, dessa är 

alla verksamma förskollärare.  
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3. Bakgrund 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver att förskolans pedagogik har en lång 

historia. Den flätas ibland samman med skolan, men följer även sin egen utvecklingsgång och 

har under åren skapat en egen pedagogisk tradition. Den pedagogiska grundsynen har under 

tiderna förändrats menar i sin tur Vallberg Roth (2002)  som i sin studie beskriver tankesätt 

och principer som förändrats under tidens gång. Förändringarna har i sin tur medfört att synen 

på barnen, deras lärande och omvårdnad har sett olika ut. Även utformningen av förskolans 

inomhusmiljö har tidigare sett olika ut och haft olika syften. Därför kommer vi i detta avsnitt 

att ta upp hur miljön för barnen har förändrats under åren, teorier kring barns lärande, nutida 

perspektiv på inomhusmiljön samt vad läroplanen säger om hur denna bör utformas. 

 

3.1 Från mitten av 1800-talet 

 

Vallberg Roth (2002) skriver om ”Guds läroplan”, denna läroplansperiod pågick från mitten 

till slutet av 1800-talet. Miljön var då utformad som ett slags skolsal med bänkar och med en 

stor klocka som symboliserade kyrkklockan. Förutom skolsalen fanns också ett mindre läsrum 

och lekutrymme samt en hall där barnens kläder förvarades. Materialet kallades från början 

för skolapparater men kom under 1860-talet att istället benämnas som lekgåvor, detta var 

influerat av Fröbel (1782-1852) och han satte därmed sin prägel på denna läroplansperiod. 

Pramling Samelsson och Sheridan (2006) skriver att den svenska förskole pedagogisken 

influerades av Fröbel. Vallberg Roth (2002) beskriver lekgåvorna och att dessa enligt Fröbel 

hade ett gudomligt ursprung och gåvorna visade enligt honom det gudomliga i skapelsen. 

Enligt Vallberg Roths uppfattning var naturen enligt Fröbel Gud och därför var materialet till 

gåvorna hämtat från naturen. En något annan syn på Fröbels gåvor framförs emellertid av 

Björklund (2007) som menar att;  

 

Fröbels lekgåvor består av klossar i geometriska former och även andra 

material, med vars hjälp barn tänktes konkretisera och bättre kunna förstå 

sin omvärld. Den grundläggande tanken är att barnet utvecklas och lär sig 

genom att i fri sysselsättning upptäcka strukturer och generella drag i de 

geometriska figurerna och deras motsvarigheter i omvärlden. Matematiken 

har således en framträdande plats i Fröbels pedagogik, vilket kommer till 

uttryck inte minst i hans uppfattning att människan kan komma till insikt 

och förstå naturen genom matematiska uttryck.  

(Björklund, 2007, s.5) 

 

Att Fröbel haft stor inverkan på förskolans utveckling styrks av Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) som skriver att Fröbel har influerat den svenska förskolepedagogiken och att 

han ansåg att utveckling sker tillsammans med yttre stöd, men att barnen måste ha en inre 

drivkraft och vara aktiva.  

 

Den andra läroplansperioden benämns enligt Vallberg Roth (2002) som ”Det goda hemmets 

och hembygdens läroplan”. Under denna period som sträcker sig från slutet av 1800-talet 

fram till 1950-talet. De centrala skrifterna under denna tid var knutna till Fröbel. 

Barnträdgårdarna skulle inte längre vara en skola utan ett hem. Det goda hemmet stod nu som 

förebild för barnträdgården, medan den goda barnträdgården var förebild för hemmet. I 

barnträdgårdarna fanns bland annat ”byggrum”, ”slöjdrum” och ”dockvrå”, dessa rum var 

tydligt utformade utifrån maskulin och feminint tänkande utifrån Fröbels tankar.  Det var 

alltså en uppdelning av pojk- och flickrum som hade en anknytning till den rådande kulturen. 
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Ett annat utrymme som Vallberg Roth nämner är bokvrån, syftet med rummet var att skapa ett 

intresse hos barnen för böcker och ledarinnans uppgift var där att se till att barnen då och då 

upptäckte nya böcker på hyllan. Under denna tid framkom även motsättningar kring 

utformningen av verksamheten och att materialen var uppdelade enligt kön.  

 

3.2 Från mitten av 1900-talet 

 

Nästa period som Vallberg Roth (2002) beskriver är ”folkhemmets socialpsykologiska 

läroplansperiod” och denna sträcker sig från mitten av 1900-talet fram till mitten av 1980-

talet. Under denna period förändrades syftet med verksamheten och barns vård och omsorg 

fick en mer central roll. Läroplansperioden som kommer efter denna benämns som det 

”situerade världsbarnets läroplan” och sträcker från mitten av 1980-talet fram till nutid. Här 

handlar det istället mycket om målstyrning, globalisering, decentralisering och 

individualisering. När det gäller förskolans inomhusmiljö kan man enligt henne se att 

lekhallen fortfarande finns kvar och att det på alla nivåer lever kvar ett arv från det goda 

hemmets läroplan. Även Nordin-Hultman (2004) skriver att hemmiljön fortfarande är viktig 

och väl förankrad i förskolan och trots att verksamheten har utvecklats och förändrats genom 

åren påminner den fortfarande om Fröbels tankar om att förskolan ska likna hemmets miljö i 

så stor utsträckning som möjligt.  

 

Vallberg Roth (2002) beskriver att materialet till viss del ser ut som det gjort tidigare med 

exempelvis dockor och byggmaterial. Bygg och konstruktionsmaterialet har dock förändrats 

till att syfta till teknik. Informationsteknik och datorer är även det nya redskap som nu 

används. Vallberg Roth skriver även om vikten av mångfald, variation och läromiljöer som är 

individuellt anpassade för att barnen skall uppnå det livslånga lärandet. 

Nordin-Hultman (2004) beskriver hur förskolan ser ut på ungefär samma sätt i dag som den 

gjorde under den tiden som barnträdgårdarna var framträdande och man kan här dra många 

paralleller enligt henne. I förskolan fanns det då, precis som nu, både en stor hall, olika 

lekrum, ett stort rum där matplatsen är placerad. Generellt är möblerna till stor del lika de som 

finns i ett vanligt hem. Något annat som tas upp är om den ”obligatoriska soffan”, en soffa 

som har följt med under många år inom förskolan. Denna soffa är en viktig plats för 

avkoppling och sagoläsning, som påminner mycket om hemmets miljö. 

 

3.3 Nuvarande läroplan  

 

De grundläggande värden som idag genomsyrar Lpfö 98 (Skolverket, 2010) innebär att 

förskolan vilar på en demokratisk grund. Förskolan ska erbjuda barnen en miljö som lockar 

till lek och samtidigt utmanar barnen, miljön ska inspirera och ge dem möjlighet att utforska 

omvärlden. Enligt Skolverket (2005) har miljön en stor betydelse för verksamheten i 

förskolan. Verksamheten måste vara utformad för att möjliggöra en varierad pedagogisk 

verksamhet som stödjer både det enskilda barnet, men även gruppens lärande och utveckling. 

Det är också viktigt att det är bra lokaler, att det finns gott om med material och att miljön kan 

möjliggöra ett bra arbetssätt som både bygger på lek samt på temaarbete. Fortsättningsvis 

skriver Lpfö 98 (Skolverket, 2010) att miljön ska vara trygg vilket ger barnen större möjlighet 

till utveckling. Förskolan ska även vara en levande social och kulturell miljö, barnen ska 

stimuleras till att ta egna initiativ som utvecklar deras kompetens att kommunicera i sociala 

sammanhang.  
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Det nämns även i Lpfö 98 (reviderad 2010) att den dagliga verksamheten ska vara varierad 

och att barnen ska få möta en miljö som ger dem möjlighet att växla mellan olika aktiviteter 

under dagen. Skolverket (2005) beskriver vikten av att förskolan erbjuder en miljö som är 

utformad för aktiviteter, både när det gäller att arbeta i stora som små grupper och om 

aktiviteterna är lugna eller högljudda.  Miljön ska även vara anpassad så att alla barns behov 

av att få en god och daglig omsorg tillgodoses, det är dock viktigt att förskolan utgår från alla 

barns olika förutsättningar och behov. Förskolan ska genom den pedagogiska verksamheten 

arbeta för att stimulera och utveckla barnen. Genom att miljön är öppen, innehållsrik och 

inbjudande främjas barns intresse för att utveckla nya kunskaper och färdigheter, detta skriver 

såväl Lpfö 98 (Skolverket, 2010) och Skolverket (2005) om. I skolverket (2005) står det om 

den pedagogiska miljön och att den bör ses som en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Det är 

viktigt att förskolans miljö är utformad så att den kan underlätta och stödja det pedagogiska 

arbetet som sker på förskolan. Det är också bra att miljön på förskolan är upplagd så att den är 

överblickbar och underlättar kontakten mellan pedagoger och barn, och samarbetet mellan 

pedagogerna på förskolan, allt för att få en så bra pedagogisk miljö som möjligt.   

 

3.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

De två teoretiska utgångspunkter som vi valt att luta oss mot är livsvärldsfenomenologiska 

teorin samt den sociokulturella teorin. Detta utifrån att vårt syfte är att undersöka pedagogers 

uppfattning kring inomhusmiljön och vi vill därav ta del av pedagogernas livsvärld genom 

kommunikation vilket vi kopplar till dessa teorier.  

 

3.4.1 Livsvärldsfenomenologiska teorin 

 

Livsvärlden kan beskrivas som den värld vi befinner oss i tillsammans med andra människor, 

dessa har vi även ett kommunikativt förhållande till, menar Bengtsson (1999). Han beskriver 

att livsvärlden är en social värld och menar att vi genom sociala interaktioner med andra kan 

ta del av deras livsvärld, vilket är en förutsättning för att få en förståelse för deras uppfattning. 

Kunskap anses utgå ifrån individens uppfattning om vad kunskap är och det är utformat 

utifrån vilken kultur de vuxit upp i. Han menar att kommunikation är ett bra verktyg för att 

dela varandras livsvärld.  

 

3.4.2 Sociokulturell teori 

 

Denna teori har sin grund i hur människor lär sig i samspel med andra och hur personerna i 

omgivningen påverkar människan menar Hundeide (2006). Säljö (2000) beskriver att 

människan föds med vissa redan bestämda egenskaper, såväl fysiska som kognitiva, men att 

det är genom språket och kommunikationen som en utveckling sker. Han menar även att 

kulturella skillnader gör att människor befinner sig i olika sociala sammanhang och utvecklas 

och lär på olika sätt beroende på vilken livsmiljö man växer upp i, men att kommunikationen 

ändå är grunden till lärandet Även Hundeide (2006) beskriver att vuxna måste se barnen som 

en kommunikativ partner, där upprepade vardagliga sammanhang och aktiviteter möjliggör ett 

lärande.  

 

Dysthe (2003) skriver i sin studie att bli sociokulturell är att lära sig kommunicera. Med det 

menas att vi nu ges tillgång till en kulturell mångfald som hela tiden utvidgas. Genom att delta 
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i diskurssamhällen så kan vi lära oss att använda oss av språket på flera olika sätt, vi kan 

genom språket påverka och få den andre att handla genom kommunikationen, vilket i sin tur 

formar både oss själva och andra. De kommunikativa processer som utgår fån ett 

sociokulturellt perspektiv är en förutsättning för hur människans lärande och utveckling sker.  

 

Säljö (2000) skriver att lärande är en nödvändig aspekt av mänskliga verksamheter, 

människor både lär och delar med sig av kunskaper till varandra, vilket enligt honom är vad 

människans samvaro bygger på. Han menar även att det vardagliga samtalet ger upphov till 

kunskaper och insikter som i sin tur formar individen. Överföring av kunskap sker inte alltid 

medvetet och måste inte alltid vara syftet, men i det sociokulturella perspektivet menas att 

människan genom kommunikation lär hela tiden. Författaren poängterar att vi måste titta på 

vad och alltså inte om vi lär oss i olika situationer. Dyshte (2003) beskriver att barn genom att 

härma, lyssna, samverka och samtala med andra erövrar kunskaper och färdigheter. Genom att 

barnen gör på detta sätt så lär de sig vad som är värdefullt i den kultur som de befinner sig i. 

Dysthe skriver även om den sociala miljön och att den har en stor betydelse för hur barn 

utvecklas och lär.  Alla människor som finns omkring barnet har en stor central roll enligt 

henne. 

  

Hundeide (2006) beskriver att miljön bör ta hänsyn till både de fysiska och de sociala 

behoven som barnen har. Det måste alltså finnas kombination och interaktion av både 

språkliga och praktiska delar i miljön. Den lärandemiljö som vuxna skapar har därför en 

central roll i barnets förutsättningar till utveckling och lärande. Säljö (2000) skriver att om 

man ser världen ur ett sociokulturellt perspektiv är det genom kommunikationen människor 

får en uppfattning och blir delaktig i sin omvärld. Dysthe (2003) menar att den sociokulturella 

teorin har sin grund i samarbete och samspel mellan olika människor. Ett samspel där den 

sociokulturella individen utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter, sin uppfattning 

om sig själv och andra människor genom kommunikation, Säljö (2000) skriver också om detta 

och menar att vi föds in i och utvecklas sedan i samspelet som uppstår människor emellan.  

 

3.5 Nutida perspektiv på inomhusmiljöns betydelse 

 

Björklid (2005) skriver att den fysiska miljön sänder ett budskap till barnen genom hur den är 

utformad. Skantze (1995) skriver att rummet som barn vistas i bör vara välkomnande och 

belysa vikten av kunskap. Vidare menar hon att man bör ta hänsyn till barn när man utformar 

miljön eftersom förskolan är barns livsmiljö under en betydande del av barns tidiga år. 

Skantze skriver att pedagoger inte ska se barn som objekt utan istället måste pedagoger se 

dem som meningsskapande subjekt när de planerar och utformar verksamheten. De vuxna är 

ofta de som bedömer och värdesätter vad som bör finnas i miljön, dock kan barn uppleva 

miljön på ett helt annat sätt då de tar in fler aspekter i sin bedömning av rummet såsom 

känslor, lukt och stämningar vilket påverkar barns upplevelse menar författaren. Därav blir 

alltså sinnen, känslor, stämningar och fantasi väsentliga delar i barnens meningsskapande av 

rummet. Åberg och Taguchi (2005) skriver att det är viktigt att pedagoger på förskolan 

granskar miljön med nya ögon, med det menas att pedagoger i verksamheten reflekterar 

tillsammans om miljön för att på så sätt kunna ge barn möjligheter till att vara kompetenta, 

nyfikna och utforskande. Bjervås (2003) skriver att hur pedagoger i förskolan organiserar den 

pedagogiska miljön är avgörande för hur pass kompetenta barn har möjlighet att vara och 

vilka möjligheter de har att utveckla andra kompetenser. Inomhusmiljön signalerar vilken 

tilltro pedagoger har till dess kompetens. Åberg och Taguchi (2005) menar att det är viktigt 
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att pedagoger som arbetar inom verksamheten tänker efter om de erbjuder barn en miljö som 

uppmuntrar till lärande möten.  

 

Strandberg (2006) skriver att förändringar i miljön där barnen inte får vara med och delta kan 

leda till att barnen känner sig utanför, de vet inte varför miljön ändras eller hur detta har gått 

till. Strandberg beskriver även att pedagoger inte behöver ställa i ordning miljön för barnen, 

utan att barnen tillsammans med pedagogerna bör medverka i förändringen av miljön. Åberg 

och Taguchi (2005) beskriver att förskolans miljö kan inspirera barn till många olika 

gemensamma upptäckter men om miljön inte är utformad på ett bra sätt kan det bli negativa 

konsekvenser. Dessa kan exempelvis vara att barn inte får möjlighet till att lära i ett socialt 

samspel med andra. Därför är det viktigt att pedagoger reflekterar tillsammans med barnen 

och att det ges möjligheter till barnen att ha synpunkter och att de får ta ansvar för hur miljön 

utformas på förskolan. 

 

Strandberg (2006) poängterar också att barnens delaktighet i utformningen av miljön är en 

viktig del, om barn förstår vad deras delaktighet har för betydelse så kan de även utvecklas 

och lära som individer. Skantze (1995) skriver att det är en förutsättning att pedagoger bryr 

sig om miljön i förskolan, då detta visar på att man bryr sig om barnen och deras utveckling 

och lärande. Fortsättningsvis kan man läsa att författaren menar att kunskap är ett vitt 

begrepp, inomhusmiljön ska därför verka för att belysa för barnen hur viktig kunskap i olika 

former är.  

 

De Jong (1996) menar att förskolans lokaler bör ses som en miljö för barn, där deras 

utveckling är utgångspunkten. Utformningen av inomhusmiljön ska ge barn en möjlighet till 

avskildhet, men även till att själv kunna välja vilken aktivitet de vill hålla på med. Barn bör 

även få möjlighet att ha kontroll över den rådande situationen och att få utrymme för den 

högljudda leken i både stora och små grupper. Strandberg (2006) framhåller att miljön måste 

vara tillgänglig för barn så den kan vara en tillgång i deras utveckling och lärande. De Jong 

(1996) skriver att lokalerna på förskolan inte måste byggas om, utan att pedagoger kan 

förändra innehållet på förskolan med hjälp av små medel, dock bör pedagoger då ha kunskap 

om sin inomhusmiljö. Hon menar att grovstrukturen i förskolans befintliga byggnad inte är så 

lätt att förändra, men som pedagog kan man flytta om aktiviteter genom att flytta möbler eller 

låta en populär aktivitet få en central plats i verksamheten vilket kan leda till en stor 

förändring. De Jong skriver att verksamhetens kvalité handlar mycket om hur pedagoger 

använder miljön och det materialet som är tillgängligt i syfte att stimulera barns utveckling.  

 

Åberg och Taguchi (2005) framhåller att det är viktigt att pedagoger funderar över miljöns 

betydelse, detta för att pedagogerna ska ordna miljön utifrån barnen. Bjervås (2003) beskriver 

att det inte finns någon exakt mall för hur den pedagogiska miljön ska se ut, i stället måste 

utformningen av inomhusmiljön utgå ifrån barnen och barngruppen som ska visats i just den 

miljön. Åberg och Taguchi (2005) beskriver att det idag inte är barnen som ska anpassa sig till 

miljön utan att det är tvärtom, att miljön ska anpassa sig till barnen. Barngruppen förändras 

under åren, barn med nya tankar och intressen kommer till förskolan och då är det viktigt att 

miljön är föränderlig. Åberg och Taguchi menar vidare att pedagoger som arbetar inom 

förskolan kan använda sig av observation för att ta del av information kring hur barn använder 

sig av miljön, för på så sätt få en förståelse kring hur de kan förändra miljön så att den blir 

intresseväckande för barnen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att den 

pedagogiska miljöns utformning på förskolan har betydelse för barns lärande. Pedagoger bör 

därför skapa en miljö som är föränderlig och som utmanar och stimulerar barnen. Sheridan 

(2009) beskriver att förskolan är en plats där olika miljöer skapas, samt möjligheter för barns 
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lärande och utveckling. Hon menar att samspel och kommunikation mellan barn och pedagog 

är avgörande för förskolans kvalitet. Genom att pedagogerna erbjuder barnen möjlighet till att 

uttrycka sig med olika uttrycksformer, låta barnen vara delaktiga samt erbjuda dem en 

utmanande miljö så kan pedagoger möjliggöra att barns kreativitet utvecklas vilket även det är 

en aspekt för att mäta verksamhetens kvalitet.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar också att den fysiska miljön på förskolan 

inte bör vara statisk, utan ska anpassas så att den kan användas och förändras på ett flexibelt 

sätt, beroende på vilka aktiviteter som sker under dagen. Wallin (1996) skriver att förskolan 

bör ha fokus på att skapa en miljö som är dynamisk och föränderlig. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2006) menar vidare att det är viktigt att pedagogerna ser vad som intresserar 

barnen, att de gör dem delaktiga i sitt eget lärande och att de låter barnen vara med i 

utformningen av den fysiska miljön. För att stimulera barn till lärande bör pedagoger 

tillsammans med barnen arrangera rummen på förskolan Författarna skriver att det är viktigt 

att barn skall kunna använda samtliga utrymmen under dagen, för att på så sätt kunna möblera 

om utifrån deras fantasier och tankar när lek eller någon aktivitet pågår. Åberg och Taguchi 

(2005) beskriver att det är viktigt att det finns många spännande mötesplatser som kan 

uppmuntra barn till dialog och samspel, samt att pedagoger bör lyssna på vad barn har att säga 

då detta medför att miljöns utformning utgår ifrån barnens intresse.  

 

Nordin-Hultman (2004) skriver i sin studie om olika skillnader mellan svenska och engelska 

förskolor. Hon såg att placeringen av materialet såg annorlunda ut på de engelska och svenska 

förskolorna. I de svenska förskolorna så var materialet ofta placerat långt in i ett rum, som 

barnen ibland inte har tillgång till och som barnen inte ser. Materialet i de engelska 

förskolorna var istället placerat mer centralt. Några exempel på sådana material är 

målarfärger, stafflier, vatten och lera. Något annat som var av betydelse var att materialen på 

de svenska förskolorna ofta var placerade högt upp på hyllor som barnen inte nådde upp till. I 

en forskningsöversikt av Persson (2008) anges att miljön som barnen vistas i på förskolan ska 

vara självinstruerande, så att barnen inte behöver be pedagogerna om hjälp när de skall 

påbörja en aktivitet. Det Nordin-Hultman (2004) såg när hon besökte de engelska förskolorna 

var att de material som var placerat centralt var vad som kunde ses som spännande och 

inbjudande. Dessa material krävde uppmärksamhet och lockade barnen samt utmanar dem till 

handling. Författaren kunde även se att i de engelska förskolorna så fanns det betydligt mer 

material som barnen kunde använda sig av.  

 

Nordin-Hultman (2004) anser att det som ofta finns i de svenska förskolorna är saker som 

inbjuder till grovmotoriska lekar inomhus, som kuddar eller madrasser som barnen kan 

använda för att bygga kojor eller göra kullerbyttor på, som författaren menar saknas i den 

engelska förskolan. Persson (2008) beskriver i sin forskningsöversikt att en viktig del i 

förskolan är att barnen har tillgång till olika sorters material, han nämner lösa material som 

kuddar, stolar, madrasser och små bord för att på så sätt kunna anpassa miljön till sina lekar.  

Vidare menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att den pedagogiska verksamheten 

bör vara rik och varierad när det gäller utbudet av material, det är även viktigt att materialet är 

lättillgängligt för barnen. Pedagoger bör även möjliggöra att material kan användas både av 

det enskilda barnet samt barngruppen. Fortsättningsvis beskriver författarna att materialet som 

finns på förskolan ska vara intresseväckande och inbjudande, som i sin tur ger barnen lusten 

att undersöka, tolka, jämföra, dra slutsatser och komma fram till olika lösningar. Lenz 

Taguchi (1997) betonar att miljön bör vara föränderlig. Det är även av värde att förändra 

inomhusmiljön eftersom att barn bör uppmuntras och stimuleras av den miljö de möter.  
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Nordin-Hultman (2004) beskriver att man kan dela upp materialen som finns i den svenska 

förskolan i två olika grupper, ”tillgängligt” och ”otillgängligt material”. De skiljer sig genom 

att de tillgängliga materialen ofta är de som är lätt att hålla ordning på och är lätt att städa bort 

snabbt, vilket är bekvämt för pedagogerna. Medan de otillgängliga materialen är de som kan 

skapa oordning, det kan vara material som är våta, kladdiga, skapar oljud samt pärlor som kan 

spridas på ett sätt som är svårt att kontrollera. Ofta är det enligt Nordin-Hultman de material 

som kan användas till skapande verksamhet eller som barnen kan experimentera med som är 

otillgängligt för dem. Det saknas alltså enligt henne variation i inomhusmiljön på de svenska 

förskolorna samt möjligheten till utforskning och experimentering. Skantze (1995) skriver att 

miljöer kan vara praktiska ur de vuxnas synvinkel men detta på barnens bekostnad. Istället för 

att tänka att miljön skall vara praktisk och bara se miljön ur det perspektivet bör istället 

pedagoger försöka skapa en miljö som är inspirerande, levande och lärorik för barnen att 

befinna sig i. Även Pramling Samuelsson och Sheridan, (2006) skriver i sin studie om hur 

miljön på förskolan bör inspirera barn till att utforska och upptäcka. De poängterar även att 

miljön skall väcka ett intresse hos barnen till olika typer av verksamheter och handlingar.  
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4. Metod  

 

Vårt syfte var att undersöka pedagogers uppfattningar om inomhusmiljöns betydelse för 

verksamheten. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få en djupare 

förståelse för hur pedagogerna som deltog i studien tänkte kring vårt syfte. Som vetenskapligt 

förhållningsätt valde vi hermeneutiken i den form som närmare beskrivits av Öhrling som 

”the hermeneutic dimension of phenomenology”  (Öhrling, 2000, s.32). Anledningen till det 

var att vi ville ta del av pedagogernas uppfattningar och tolka dem. Nedan kommer vi även att 

beskriva hur urvalet av respondenter har gått till, etiska överväganden, hur de kvalitativa 

intervjuerna har genomförts samt hur vi gått till väga vid analys och bearbetning av insamlad 

data.  

 

4.1 Vetenskapligt förhållningsätt 

 

Vårt syfte handlade om att ta reda på pedagogers uppfattningar om inomhusmiljöns betydelse 

för verksamheten, för att undersöka detta så har vi valt att utgå ifrån hermeneutiken som 

vetenskapligt förhållningssätt. Hartman (2004) beskriver att hermeneutiken är en lära om 

tolkning av alla slags mänskliga handlingar, företeelser i samhället och mycket annat som 

finns inom ramen för samhälls-och beteendevetenskaperna. De menar att kunskap om 

människans livsvärld inte kan fås genom mätning utan att man istället får denna kunskap 

genom tolkningar av människors beteende och genom att försöka ta del av deras livsvärld 

samt deras föreställningar om världen.  

 

För att undersöka vårt syfte så ansåg vi att samtal och kommunikationen var en viktig del för 

att få reda på hur pedagoger tänker kring inomhusmiljön. Patel och Davidsson (2011) skriver 

att hermeneutiker menar på att mänsklig verklighet handlar om språk och att man genom 

språket kan skaffa sig kunskap. De menar att man till skillnad från positivisterna inte är 

intresserad av att förklara olika företeelser utan istället förstå andras och vår egen livssituation 

genom att tolka vad som kommer till uttryck i språket, de beskriver att hermeneutiken är 

positivismens raka motsats. Med språk innefattar författarna både det talade och det skrivna 

och de menar även att man med hjälp av språket vill tolka människors handlingar.  

 

Vår teoretiska utgångspunkt utgick ifrån den fenomenologiska teorin och den sociokulturella 

teorin, som vi beskrivit ovan. Inom den livsvärldsfenomenlogiska teorin är det av stor vikt att 

ta del av andras livsvärldar. Vi vill alltså inte ta reda på fakta utan hur personerna vi 

intervjuade tänkte kring vårt valda ämne och ta del av deras livsvärld. Hartman (2004) 

poängterar att man inom hermeneutiken vill ta reda på hur personen uppfattar världen och inte 

hur världen är, utan istället hur den tolkas. För samhälls- och beteendevetenskaperna är denna 

tanke om hur människor uppfattar verkligheten av stor betydelse enligt författaren. Detta 

utifrån att människor inte handlar efter hur verkligenheten är, utan istället utifrån hur den 

uppfattas. Vi valde att utgå ifrån hermeneutiken istället för positivismen eftersom att vår 

utgångspunkt är pedagogers tankar och uppfattningar och våra resultat kan därför inte mätas. 

Hartman menar att det positivistiska sättet att arbeta vetenskapligt inte går att använda sig av 

när det kommer till att få en förståelse för människors handlade och uppfattningar.  

 

Patel och Davidsson (2011) skriver att hermeneutikern försöker se helheten i problemet som 

forskningen berör. För att få en förståelse som är så fullständig som möjligt så ställer 

forskaren helheten i relation till delarna och pendlar mellan helhet och del inom 

hermeneutiken. Detta förklarar dem vidare genom att dra en parallell till när man genomför en 
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intervju. Det insamlade materialet skrivs då ned ordagrant för att sedan läsas igenom för att 

försöka förstå helheten, för att sedan övergå till att läsa olika delar av texten var för sig, för att 

skaffa sig en förståelse av dessa. Då blir det i sin tur möjligt att pendla mellan de olika 

synsätten och ställa förstålelserna i relation till varandra. Den som forskar och använder denna 

teknik kan då pendla mellan den synvinkel som subjektet (intervjuaren) har och objektets 

(respondenten) synvinkel för att en bra förståelse för det problem som studeras. Vi utgick 

sedan ifrån detta när vi genomförde vår resultatanalys.  

 

4.2 Den kvalitativa undersökningsmetoden 

 

Då vi utifrån vårt syfte vill vi ta del av pedagogers tankar och tolkningar kring om de anser att 

inomhusmiljön har någon betydelse för verksamheten, så tog vi stöd av hermeneutiken. Detta 

förhållningssätt framhåller att vi genom samtal får ta del av människors tankar och tolkningar 

av livsvärlden. Vi har därför valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att ta del av 

respondenternas livsvärld. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att den kvalitativa intervjun 

är en metod som man använder sig av när man vill ta del av respondenternas synvinkel. 

Denna intervju ger enligt dem kunskap genom kommunikation med personen som blir 

intervjuad. Då vi lutar oss mot den sociokulturella teorin så blir kommunikationen en viktig 

del i vårt arbete, detta styrker vi i vad Säljö (2000) skriver, där han menar att människan 

genom kommunikationen får en uppfattning om sin omvärld och även blir delaktig i den. 

 

I dialog med respondenterna ville vi få fram deras personliga tankar om inomhusmiljöns 

betydelse, vi ville ge dem möjligheten att svara fritt utifrån de intervjufrågor som vi 

konstruerat innan samtalet. Patel och Davidsson (2011) framhåller att kvalitativa intervjuer 

ger utrymme åt respondenterna att svara med egna ord. Författarna beskriver att denna metod 

är bra om man vill erhålla en annan och djupare kunskap än den som de kallar för 

fragmentiserad kunskap som man ofta erhåller sig när man använder sig av olika kvantitativa 

metoder. Denna djupare kunskap var den vi eftersträvade att erhålla, därför passade den 

kvalitativa intervjun vår undersökning bättre än en kvantitativ undersökning. Patel och 

Davidsson menar att när man gör en kvalitativ intervju så kan man inte i förväg veta vad den 

personen skall svara eller vad som är det ”rätta” svaret.  

 

Vi grundade vårt val av en kvalitativ intervju på vad Patel och Davidsson (2011) skriver kring 

skillnaden mellan en kvalitativ intervju och en kvantitativ enkät. Författarna menar att 

intervjuer är ofta mer personliga och intervjuaren träffar oftast den personen som skall 

intervjuas, men det kan även ske över ett telefonsamtal. Enkäter kopplas ofta istället ihop med 

ett formulär med frågor som man vill ha svar på som sedan skickas via post. Trost (2010) 

skriver om enkätundersökningen och hur den är användbar när man skall få fram exempelvis, 

hur länge? Hur många? Hur vanligt? Genom att då genomföra en enkätundersökning får man 

fram tydliga svar på sina frågor, dock är denna metod inte alltid lika användbar ifall 

frågeställningen är att förstå eller hitta mönster. Utifrån detta ansåg vi att en kvalitativ intervju 

passade vårt syfte, då vi inte hade valt att mäta något utan ville veta hur pedagogerna tolkade 

inomhusmiljöns betydelse för verksamheten. Patel och Davidsson (2011) skriver att man då 

bör genomföra en kvalitativ intervju. 

 

 4.3 Den kvalitativa intervjun 
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Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att läsa om tidigare forskning kring ämnet, 

läroplan och teorier. Patel och Davidsson (2011) tar upp att det är viktigt att intervjuaren har 

förkunskaper kring ämnet och att man tillägnat sig kunskap om centrala aspekter. Trost 

(2010) beskriver att när något ska studeras måste forskaren ställa sig frågan vilken metod som 

ska användas. Vi har valt att endast använda oss av intervjuer för att få så fullständiga svar 

som möjligt utifrån vårt syfte och att vi även kan ha möjligheten till att ställa följdfrågor så att 

svaren blir så utförliga som möjligt. Patel och Davidsson (2011) menar att det i en kvalitativ 

intervju är både den som intervjuar och personen som blir intervjuad som skapar samtalet. Vi 

ansåg att det var viktigt att föra ett samtal med pedagogerna kring våra frågor, eftersom det är 

genom kommunikationen vi lär oss. Den utgångspunkten är viktig för oss då vi lutar oss mot 

den sociokulturella teorin i denna studie. Trost (2010) skriver att den kvalitativa intervjun är 

ett bra sätt att ställa enkla och raka frågor, detta ger då ofta innehållsrika svar. Vi valde denna 

metod utifrån vad Trost skriver, då vi ville att intervjupersonerna skulle ha möjligheten att 

svara fritt.  

 

Patel och Davidsson (2011) skriver att det är viktigt att intervjuaren ser till att hjälpa 

respondenterna genom att göra samtalet meningsfullt och sammanhängande när det handlar 

om den kvalitativa intervjun. Olsson och Sörensen (2011) skriver att en intervju är en dialog 

mellan två eller fler personer och att man genom att skapa ett bra klimat för intervjun så ger 

man respondenten möjlighet till att lämna bra upplysningar, detta var något vi arbetade utifrån 

då vi ville att respondenterna skulle känna sig viktiga och ha möjligheten att säga det de ville 

och kände. Något vi var uppmärksamma på och försökte att undvika var kroppsuttryck och 

verbala reaktioner, som Kvale och Brinkmann (2009) skriver om, de menar att dessa kan ha 

en positiv eller negativ inverkan på respondenten.  

 

Vi bekräftar våra tankar kring valet vi gjorde av användningen av en kvalitativ intervju i 

Johansson och Svedner (2010) som menar att den kvalitativa intervjun är en metod som ofta 

ger bra resultat när man vill titta på pedagogernas tolkningar kring något. Dessa intervjuer ger 

kunskaper som är väldigt användbara i läraryrket om den används på rätt sätt. Johansson och 

Svedner (2010) nämner att en intervju kan gå till på två olika sätt, antingen kan den utgå ifrån 

fasta frågor som ställs till alla deltagare som deltar, vilket benämns som en strukturerad 

intervju. Eller så kan frågorna ställas mer fritt och inte på samma sätt till de olika 

respondenterna, detta kallas för en ostrukturerad intervju. Vi valde att använda oss av en, som 

vi kallar, ”halvstrukturerad intervju” och vi skrev innan intervjuerna ned frågor som vi ville 

ha respondenternas syn på. Vi ställde även följdfrågor utifrån dessa. Johansson och Svedner 

beskriver att bra följdfrågor under intervjuns gång kan vara: När?, Var?, Hur ofta?, Hur?, 

detta för att respondenten ska ges möjligheten att förtydliga och utveckla sina svar.  

Vi valde att inte ställa frågorna i samma ordning till respondenterna för att få ett bra samtal 

som skulle flyta på, där deras svar i sin tur ledde fram till nästa fråga. Vi valde dock att ställa 

samma frågor till alla respondenter för att detta skulle leda fram till ett resultat, där likheter 

och olikheter i tolkningarna framgick.  

 

4.3.1 Genomförande av kvalitativ intervju 

 

Vi valde att i förväg skriva ner frågor till intervjun (se bilaga 2), vi började med inledande 

frågor för att sedan ge respondenterna möjligheten att beskriva miljön utifrån deras personliga 

tolkning. Vi ställde sedan frågorna som vi skrivit ned och använde oss även av följdfrågor. Vi 

ville ha så fullständiga svar som möjligt och ville att samtalet skulle flyta på bra så vi ställde 

frågorna utifrån respondenternas svar. Detta kopplar vi till Johansson och Svedner (2010) som 
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poängterar att det i den kvalitativa intervjun är väldigt viktigt att man ser till att få fullständiga 

svar och att man får svar som visar hennes/hans personliga inställning och erfarenheter.  

 

Trost (2010) skriver att man inte bör intervjua flera personer samtidigt utan utgå ifrån en 

intervjuperson vid varje intervjutillfälle. Intervjun bör inte ske med åhörare, miljön bör vara 

så ostörd som möjligt och den man intervjuar bör känna sig trygg i den miljön man befinner 

sig i för att intervjun skall få bäst resultat. Alla intervjuer som vi har genomfört har varit på 

pedagogernas arbetsplats eftersom att det var den intervjun handlade om. Intervjuerna har 

skett i enskilda rum som respondenterna har valt. Respondenterna fick även välja tid för 

intervjun så att de skulle känna att de hade tid att gå ifrån verksamheten och på så sätt ha 

möjlighet att delta i vår studie. Patel och Davidsson (2011) beskriver att man bör ta kontakt 

med personerna för att bestämma tid och plats för intervju och att man visar förståelse för 

respondenternas intresse. Vi valde alltså att träffa de personerna som vi intervjuade istället för 

att ha intervjuerna över telefon eller mail vilket vi styrker i vad Svenning (2003) skriver. Han 

menar att genom den personliga kontakten med respondenterna så får intervjuaren en god 

referens till svaren.  

 

Vi har vid varje intervju, som pågick mellan 30-40 minuter, använt oss av ljudupptagning för 

att på så sätt kunna göra en analys av vad respondenterna har sagt under intervjutillfället. Vi 

har båda deltagit vid samtliga intervjuer men där en haft mer ansvar för att ställa frågorna och 

den andra fört kompletterande anteckningar. Valet av inspelning styrker vi i vad Trost (2010) 

säger. Han framhåller att det finns fördelar med att spela in intervjun, dessa fördelar är att 

man kan lyssna till tonfall och ord som de som blir intervjuade säger upprepande gånger. Han 

säger även, vilket Johansson och Svedner (2010) också beskriver, att man kan skriva ut 

intervjun i efterhand och läsa vad som ordagrant har sagts under intervju tillfället. Detta ger 

även en möjlighet till att lära av sina egna misstag genom att man lyssnar igenom intervjun 

och hör hur man använder sin röst. Vi ville ha möjlighet till att återgå och lyssna igenom 

intervjuerna inför analysen därför var ljudinspelning ett bra verktyg för oss. Johansson och 

Svedner säger att den som genomför intervjun kan gå tillbaka och lyssna på intervjun igen för 

att få fram exakt vad som sades vilket ger ett bra underlag när man skall analysera denna. 

Trost (2010) beskriver att dessa inspelade intervjuer kan ta lång tid att lyssna igenom, samt att 

det är ett tidskrävande jobb att spola fram och tillbaka för att leta reda på en detalj i samtalet.  

 

Trost (2010) säger att det i en kvalitativ intervju är viktigt att man lyssnar noga på vad som 

sägs och försöka förstå den intervjuades svar så att det inte blir en strukturerad intervju, alltså 

att man under samtalet är inställd på att ställa frågorna i tur och ordning istället för att lyssna 

på vad som sägs och utgå ifrån det. Man får heller inte komma ifrån frågorna så att det blir ett 

osystematiskt samtal utan man bör ha en balansgång mellan dessa faror. Vi valde därför 

utifrån vad Trost skriver att inte ställa frågorna i ordning utan vi ställde frågorna utifrån vad 

respondenterna tidigare hade sagt, vi lät även respondenterna berätta klart och ställde 

följdfrågor till dem vilket gjorde att vi under intervjuernas gång var delaktiga och 

uppmärksamma på vad de berättade. 

 

När vi skrev frågorna till intervjuerna så var vårt syfte att frågorna skulle vara öppna och ge 

respondenterna möjligheten att svara med egna ord, alltså hade frågorna inga rätta eller 

felaktiga svar, utan vi ville istället få fram respondenternas upplevelser och tolkningar kring 

ämnet, vilket vi poängterade för respondenterna innan intervjuerna genomfördes. Johansson 

och Svedner (2010) skriver att det är viktigt att den som intervjuar tänker på att inte föra över 

sina åsikter till respondenterna eller vinklar frågorna så att svaren blir så som intervjuaren vill 

ha dem, respondenterna bör får möjlighet att berätta och ge svar från hjärtat. För att intervjun 
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ska få så bra utfall som möjligt så bör respondenterna känna förtroende för personen som 

genomför intervjun och det är även viktigt att respondenterna respekterar syftet med intervjun.  

 

Trost (2010) skriver att det kan vara bra om det första som görs är att den som intervjuar låter 

respondenterna berätta något fritt utifrån det ämnet som samtalet skall handla om. Han menar 

att detta öppnar för en bra dialog och det är viktigt att samtalet börjar på ett bra sätt. Vi valde 

därför att börja med att ställa en beskrivande fråga som kunde kopplas till syftet. Trost skriver 

även att det är av stor vikt att man inte avbryter respondenterna när de talar eller tar en paus. 

Detta gör att personen avbryts och viktig information kan då gå förlorad. Om intervjuerna 

genomförs på ett bra sätt så har man när intervjuerna är färdiga enligt Trost mycket material 

att gå igenom, vilket kan möjliggöra att man finner många användbara och intressanta åsikter 

men även skeenden och mönster.  

 

4.4 Etiska överväganden 

 

Vi började med att ta muntlig kontakt med fyra förskolor för att fråga om de ville delta i vår 

undersökning. Vid vår första kontakt så förklarade vi vad undersökningen skulle handla om 

och syftet med studien. Detta gjorde vi för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Trost 

(2010) framhåller att det är viktigt att klargöra syftet för den som skall svara på frågorna, både 

när man använder sig av enkäter eller intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att 

informerat samtycke betyder att respondenterna har fått information om syftet med 

undersökningen. Det innebär också att respondenterna deltar frivilligt i projektet och att dessa 

personer har rätt att avsluta projektet när som helst. Den ungefärliga tiden som intervjun 

skulle pågå talade vi om för respondenterna innan intervjutillfällena, så att de kunde planera 

in och avsätta tid för intervjun. Detta styrker vi i Johansson och Svedner (2010) som säger att 

det är viktigt att den som intervjuar talar om för respondenterna hur lång tid den kommer att ta 

att genomföra.  

 

Vi formulerade sedan ett brev (se bilaga 1) där vi beskrev syftet med studien ännu en gång 

samt att vi skrev ned de etiska aspekterna för att skapa en trygghet hos respondenterna kring 

deras medverkan i studien, det utifrån vad Patel och Davidsson (2011) skriver, de menar att 

man bör skicka ut ett brev med information kring vem som är ansvarig för undersökningen 

samt syfte och etiska aspekter.  Vi ville att respondenterna skulle veta syftet och att deras 

medverkan var frivillig, vi skrev även ner mailadresser och telefonnummer ifall 

respondenterna hade frågor. Johansson och Svedner (2010) beskriver att det är viktigt med 

information kring syftet och att det finns möjlighet för respondenterna att avsluta sin 

medverkan samt de etiska aspekterna när kontakten med respondenterna tas. De framhåller 

även att deltagarna i intervjun ska ha möjlighet att ställa frågor om undersökningen och få 

dessa besvarade sanningsenligt.  

 

I vårt brev framhöll vi även att respondenternas svar endast skulle användas i vår studie och 

att varken deras namn eller arbetsplats skulle gå att utläsa i studien. Detta skriver Kvale och 

Brinkmann (2009) om, de menar att respondenterna innan intervjun ska veta att deras identitet 

skyddas. Även Trost (2010) poängterar att det är viktigt att man berättar ifall individens 

bidrag kommer vara anonymt eller ej, vilket vi gjorde i både telefonsamtalet och brevet till 

respondenterna. Vi beskrev även för dem på vilket sätt deras svar skulle användas i studien, 

vilket Patel och Davidsson (2011) beskriver, de menar att man bör klargöra för 

respondenterna hur deras bidrag kommer att användas innan intervjuerna genomförs. Patel 

och Davidsson säger också att man bör värna om de enskilda individernas integritet. 
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Respondenternas privata uppgifter som intervjuaren tar del av måste behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att privata uppgifter inte skall kunna utläsas av utomstående under arbetet med 

studien. Vi har utgått ifrån detta och har därför inte delat privat information om 

respondenterna till utomstående.   

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de forskningsetiska reglerna och att de är till för att skydda 

människan mot psykisk eller fysisk skada men även mot förödmjukelser och kränkning. Vi 

har haft de forskningsetiska regler som utgångspunkt när vi genomfört vår studie. 

Vetenskapsrådet beskriver fyra huvudkrav när det gäller forskningsetiska regler, dessa är: 

  

o Informationskravet: Detta krav medför att forskaren ska informera respondenterna om 

forskningsuppgiftens aktuella syfte. 

 

o Samtyckekravet: Är ett krav som syftar till att respondenter som deltar själva har rätt 

att bestämma över sin medverkan, de kan när de vill avbryta sitt samarbete. 

 

o Konfidentialitetskravet: De som medverkar i studien och delar med sig av information 

ska ges största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska förvaras så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Man kan även säga att konfidentialitetskravet har en 

nära sammankoppling med frågan om offentlighet och sekretess.  

 

o Nyttjandekravet: Detta krav innefattar att de uppgifter som respondenterna ger får 

endast användas för forskningsändamål.  

 

4.5 Urval av undersökningsgrupp 

 

Svenning (2003) skriver att när man genomför en kvalitativ undersökning gör man nästan 

alltid en så kallad urvalsundersökning. Han menar att det alltid handlar om ett selektivt urval 

av objektet som ska studeras. Intervjupersonerna väljs ut av personerna som genomför 

studien. Det finns egentligen inga regler för hur urvalet ska se ut, men det är viktigt att 

intervjupersonerna har god inblick i verksamheten. Vi valde att intervjua 4 stycken 

förskollärare som arbetat på förskolan under en längre tid, och dessa personer är väl insatta i 

sin verksamhet, detta urval styrker vi i vad Svenning skriver ovan. 

 

Hartman (2004) lyfter fram att skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar 

är att i de kvalitativa undersökningarna så undersöker man färre individer än vad man gör i 

den kvantitativa undersökningen. Kvalitativa undersökningar går ut på att få en djupare 

kunskap i människors föreställningsvärld och detta skulle inte vara möjligt om man gjorde en 

undersökning där allt för många människor undersöktes. Urvalet av vilka personer man ska 

intervjua har därför stor betydelse. Han menar att om man intervjuar 10 personer och några av 

dessa är felaktiga val kan undersökningen bli skev eller att man riskerar att man inte får den 

kunskap som man är ute efter. Eftersom att man i den kvalitativa undersökningen är ute efter 

att intervjua individer som kan ge den kunskap man är ute efter så är det viktigt att urvalet 

sker på rätt sätt och är genomtänkt. Man vill alltså komma åt en bestämt kunskap och man 

väljer ofta att intervjua dem som kan ge den kunskapen. Detta kräver förkunskap om det 

personer man ska intervjua. 

  

Vi valde alltså att intervjua fyra stycken förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor, 

valet av hur många respondenter som skulle delta styrker vi i vad Kvale och Brinkmann 
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(2009) lyfter fram, de menar att det viktigt att det finns en balansgång när man väljer hur 

många man ska intervjua, det ska inte vara för många men heller inte för få. Antalet 

intervjupersoner beror därför på vad syftet med undersökningen är. Vi hänvisar även vårt val 

till Trost (2010) som framhåller att det är bra att begränsa sig när man bestämmer hur många 

man ska intervjua, han menar att fyra eller fem eller kanske åtta stycken är lämpligt att 

använda sig av. Han menar även att om man intervjuar ett stort antal personer så kan 

materialet bli ohanterligt och det kan lätt bli så att man inte får den överblick över alla de 

detaljer som intervjuerna ger. Han menar även att det är bra att komma ihåg att ett fåtal väl 

genomförda intervjuer är mer värt att använda sig av än att man har många intervjuer som är 

mindre väl utförda.  Trost (2010) beskriver också att det är viktigt att man vet vad ens urval 

står för. Och när det gäller det kvalitativa urvalet så är det viktigt att det är heterogent, inom 

en given ram. Med det menas att det skall finnas variation men inte så att mer än någon 

enstaka personen är extrem eller avvikande. Han menar att vid en kvalitativ undersökning så 

vill man ofta få så stor variation som möjligt och inte ett antal likartade personer som 

intervjuobjekt.  

 

4.6 Analys och bearbetning av data 

 

Vi började vår bearbetning genom att transkribera våra inspelade intervjuer för att på så sätt 

kunna sätta oss ned och bearbeta det resultat vi fått fram. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att transkribera är att transformera, alltså att ändra något från en form till en annan. I 

vårt fall handlade det om att ändra talat språk till en intervju i skriftlig form. Kvale och 

Brinkmann skriver att man måste välja hur intervjun ska skrivas ner, antingen kan intervjun 

skrivas ut ordagrant med upprepningar och pauser eller så kan man skriva ut intervjun med en 

mer formell skriftspråklig karaktär. Vi valde att skriva ut intervjuerna ordagrant för att få en 

bra överblick av vad som sades, dock uteslöt vi pauser och upprepningar, samt skratt. Då vi 

ansåg att vi hade en bra grund att stå på inför vår analys, eftersom det var kärnan i vad som 

sades och deras tolkningar vi ville få fram. 

 

Utifrån våra utskrifter började vi då vårt analysarbete. Kvale och Brinkmann (2009) säger att 

utskriften bör ligga till grund och den ger då forskaren möjlighet till att kunna analysera 

insamlad data. Alexandersson (1994) skriver att man bör skapa sig ett helhetsintryck av det 

utskrivna materialet, alltså de olika intervjuerna, för att kunna läsa igenom dem och se vad 

respondenterna har svarat och se vad som kommer fram frekvent i de olika intervjuerna, vad 

intervjupersonerna betonar samt om det finns företeelser som återkommer och som beskrivs 

på ett konsekvent sätt. Vi valde därför att sätta oss ner och noggrant läsa igenom det utskrivna 

intervjuerna, för att skapa oss en helhetsbild och samt se delarna av materialet som var 

relevant för vår studie. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att kategorisera eller koda är den 

vanligaste formen att använda sig av när man analyserar data. Efter att vi noggrant läst 

igenom utskrivet material valde vi att kategorisera utifrån vad respondenterna upprepande 

gånger hade sagt samt vilka begrepp som uppkommit ett flertal gånger under 

intervjutillfällena. Hartman (2004) beskriver kodning som en metod för att urskilja delar ur 

insamlad data, han menar att kodningen sker i två steg. Det första steget är att finna begrepp i 

det insamlade materialet som man som forskare anser vara intressanta för studien, det andra 

steget utgår ifrån att man tolkar och analyserar de företeelser som man är intresserad av. Vi 

genomförde dessa två steg och kunde då se att olika mönster trädde fram i det utskrivna 

materialet, dessa tolkade vi sedan och ställde de olika uttalanden mot varandra. 

Alexandersson (1994) menar att man bör känna en viss förtrogenhet med insamlad data för att 
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kunna urskilja mönster i form av likheter och skillnader. Författaren beskriver att genom att 

ställa insamlad data i konstrast mot varandra, kan skillnader och likheter framträda tydligt.  

 

Under analysarbetet med utskrifterna påträffade vi delar som inte var av relevans för vårt 

syfte med studien, och dessa delar valde vi att inte ta med i resultatet. Alexandersson (1994) 

beskriver att det även finns selektiva inslag i analysarbetet, det material som inte berör syftet 

med undersökningen eller intervjupersonernas uppfattningar sorteras då bort. Det är inte 

allmänna uppfattningar som är av intresse utan de utvalda respondenternas uppfattning av ett 

avgränsat och specifikt ämne. Av alla de utskriva intervjuerna väljs därför svar som pekar mot 

helhetens olika delar ut och hur delarna kan relateras till varandra att presenteras sedan i 

studien enligt Alexandersson. Det är när mönstret i helheten framkommer och när de olika 

intervjusvaren har ställs i konstrast mot varandra som kategorierna framträder. Dessa 

kategorier bör vara relevanta utifrån det som studeras, de ska även skilja sig ifrån varandra på 

ett tydligt och kvalitativt sätt. Hartman (2004) säger att när man skapat sina kategorier kan 

tolkningen av insamlad data börja.  

 

Vårt arbete med att kategorisera utgjorde sedan grunden för alla kategorier. Hartman (2004) 

beskriver att man utifrån de begrepp som handlar om samma sak kan kategorisera dessa, 

vilket enligt honom är att klassificera dem. Alexandersson (1994) säger att i analysarbetet av 

kvalitativa studier ingår det att man först identifierar helheten för att sedan beskriva de 

enskilda delarna. Kvale och Brinkmann (2009) säger att analysera betyder att dela upp något i 

olika delar eller i detalj. Vi valde därför att utgå ifrån helheten för att sedan se till delarna och 

ställa detta i konstrast med helheten, detta ledde till det resultat vi fick fram. 
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5. Resultat 

 

I den här studien har vi vänt oss till yrkesverksamma förskollärare som arbetar på fyra olika 

förskolor. Det kan uttryckas med ord från Öhrling att vi har ”turned to those who are living in 

an ongoing experience” (Öhrling, 2000, s. 31) av att vara förskollärare. Resultaten som 

framkommit efter de fyra kvalitativa intervjuer som genomförts presenteras i det följande. 

Resultatet kommer att inordnas under tre teman som framkom under vår analys av resultatet. 

Vi har valt att sammanställa pedagogernas uppfattningar under dessa rubriker för att 

synliggöra hur pedagogerna svarat. 

  

Utifrån vår analys av insamlad data har vi alltså kunnat utläsa de tre teman som vi valt att 

använda som underlag i vår presentation av resultatet. Dessa är att utgå ifrån barns intresse, 

inomhusmiljöns utformning samt materialets placering på förskolan. Användningen av 

temabegreppet baseras på Öhrling och Rahm-Hallberg (2000) liksom de följande 

sammanfattningarna av intervjuerna. Öhling uttrycker tillvägagångssättet på följande sätt; 

“All the interviews were read to gain a sense of the whole, and this ´naine´reading yielded the 

following impressions” (Öhrling, 2000, s.15). 

 

De förskollärare som vi intervjuade presenteras under fiktiva namn, detta för att texten skall 

flyta på bra och även för att skydda identiteten hos de respondenter som deltagit i studien. 

5.1 Förskola 1 

 

Förskolläraren från denna förskola kommer vi i resultatet att kalla för Emma, hon har arbetat 

som förskollärare i 33 år och har arbetat på den nuvarande förskolan i 25 år. Förskolan som 

hon arbetar på är en förskola som består av en avdelning där det för närvarande är 20 barn i 

barngruppen.  

 

5.1.1 Att utgå ifrån barns intresse 

 

Emma berättar att inomhusmiljön har stor betydelse för verksamheten och vilken 

verksamheten blir. Barnen ska enligt henne få känna att miljön är trygg och att verksamheten 

gör att de kan utvecklas. Barnen ska även lockas av inomhusmiljön, samt att deras 

individuella behov ska tillgodoses. Emma berättar även att de arbetar med att barnen ska få 

känna att de är en del av det stora hela och att miljön ska visa på det. Barnen ska få prova nya 

saker och stimuleras av miljön som de vistas i.  

 

Emma beskriver att förändringar måste ske utifrån vilken ålder barnen har, om barngruppen 

innehåller många små barn måste miljön se ut på ett visst sätt och erbjuda barnen specifikt 

material som passar dem. Medan om det är många stora barn krävs det att miljön förändras för 

att tillgodose barnens behov. 

  

Emma beskriver utformningen av deras förskola som en verksamhet där barnens intresse 

kommer i första hand. De hade gjort om kontoret till ett rum för barnen, syftet med det var för 

att barngruppen under åren hade vuxit och barnen behövde fler rum att vara i. Emma 

beskriver vikten av att barnens intressen styr utformningen av hur miljön ser ut. De har olika 

rum med olika syften som visar på vad den befintliga barngruppen är intresserade av. Hon 
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understryker att detta är något som är viktigt för de pedagoger som arbetar på denna förskola 

och att miljön därför förändras utifrån barngruppen. 

 

5.1.2 Inomhusmiljöns utformning 

 

Emma berättar att de har en hall där barnens kläder hänger, men att denna även är till för 

barnens lek. På förskolan finns även ett ”målarrum”, ”dockrum”, stort matrum där barnen 

hade tillgång till pärlplattor, pussel, spel samt att rummet även innehåller en soffa där barnen 

kan koppla av och där pedagogerna läser böcker för barnen under vilan.  

Emma var inte nöjd med placeringen av målarrummet eftersom att alla måste passera genom 

detta rum för att ta sig vidare in i förskolans lokaler. Detta rum låg i anslutning till hallen 

vilket Emma anser är problematiskt, hon menar att barnen alltid måste plocka bort materialet 

som de skapat med varje eftermiddag vilket gör att barnen måste börja om med sitt skapande 

varje dag. Emma berättar att de tidigare provat att flytta målarrummet till ett annat rum, men 

eftersom det saknades vatten och att ytan var för liten, valde de att flytta tillbaka målarrummet 

till den ursprungliga platsen.  

 

Emma berättar att de arbetar utifrån många små rum som har olika syften, vilket de inom det 

nuvarande arbetslaget alltid gjort. Genom att ha små rum kan barnen leka ostört och leken kan 

utvecklas genom att barnen leker i små grupper i de olika rummen.  

Emma berättade att de valt att ta bort några av dörrarna och ersätta dessa med skynken med 

syfte att pedagogerna ska kunna vara närvarande i barnens lek. De dörrar som finns har även 

ett fönster vilket gör det möjligt för pedagogerna att se barnen. Emma berättar att de måste 

vara närvarande i barnens lek för att få en inblick i vad barngruppen intresserar sig för och 

vad de individuella barnen har för behov. Utifrån det kan de sedan planera hur inomhusmiljön 

ska utformas. 

 

Själva utformningen av inomhusmiljön har alltid sett ut som den gör nu berättar Emma. 

Förskolan har inte blivit omgjord sedan den byggdes, men rummen har haft olika syften under 

åren, detta utifrån barngruppen. Emma säger att de gärna skulle vilja att förskolan byggdes 

om, eller renoverades, för att utformningen av förskolan skulle kunna användas på ett annat 

sätt.   

 

Emma berättar att de förändrar miljön ibland, inte så ofta som varje vecka men att de försöker 

se vad barnen har behov av och vad de förväntar sig av miljön. Emma säger att de förändrar 

miljön främst utifrån barnens intressen, men ibland även för att skapa ett intresse hos barnen. 

Förändringar kan även ske när de jobbar med olika teman eller en speciell inriktning. Om de 

exempelvis arbetar med temat matematik utnyttjar de miljön för det syftet. 

 

Emma säger att rummen ser olika ut utifrån de olika syften som finns med rummen. Ett rum 

som hon kallar för byggrummet, innehåller lego i olika plastlådor sorterat efter färg för att 

barnen har visat intresse för att bygga med just lego. Dörren till rummet går att stänga för att 

de stora barnen ska kunna vara i fred och bygga och för att de små barnen inte ska få tag i små 

legobitar. I rummet finns även klossar berättar Emma. De andra rummen är enligt henne mer 

fria, ett är utformat som ett ”dockis”, där finns det en säng, en spis  av trä samt tillbehör till 

köket och till dockorna. Där finns även madrasser som barnen kan leka med. Emma berättar 

sedan att ett rum inte bara behöver vara till för en slags lek utan att det är viktigt att barnen får 

flytta materialen utifrån den lek pågår. Emma nämner lösa material, dessa kan vara allt ifrån 

madrasser, kuddar, stolar, byggmaterial till skapande material. Emma säger att barnen 
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utnyttjar miljön till sina egna syften och att deras fantasi gör att ett rum som pedagogerna 

tänker som ett ”byggrum” kan bli något hela annat, barnen kanske istället använder rummet 

som ett spelrum eller använder rummet till att bygga en koja.   

 

Emma skulle vilja att förskolan utökades med fler rum, ett rum där personalen kan ha rast 

samt använda under sin planering. Genom att bygga ihop förskolan med avdelningen som står 

bredvid skulle man kunna utnyttja den ytan till detta samt att göra en större lekhall, som 

barnen från båda avdelningarna kunde utnyttja och som kan fungera som mötesplats mellan 

de två förskolorna. Emma säger att allting förutom grovstrukturen (flytta väggar, fönster och 

tak) går att förända, det går att köpa in nya material eller ändra om utformningen av förskolan. 

Hon påpekar att en förändring alltid är möjlig, men ibland kan tid, pengar eller de vuxnas 

intresse göra att detta inte sker.  

 

Att förändra inomhusmiljön är något man kan göra ofta, berättar Emma men det bör inte ske 

varje vecka. Detta för att barnen måste landa i lekarna som miljön erbjuder barnen. Emma 

beskriver att en negativ konsekvens av att man förändrar miljön kan bli att fokus hamnar på 

endast en typ av lek eller lärande, alla individers intressen måste samspela när utformningen 

av miljön sker.   

 

5.1.3 Materialets placering på förskolan 

 

Materialet är enligt Emma placerat så att det ska vara tillgängligt för barnen vilket fungerar 

mycket bra. De förvarar allt ifrån pärlor till målarfärg på barnens nivå. Det enda som barnen 

inte har fri tillgång till är saxar med syfte att barnen inte ska skada varandra eftersom dessa 

kan vara väldigt vassa. Även om materialet inte alltid är placerat på barnens nivå har de 

tillgång till det berättar Emma, genom att barnen tar hjälp av en pall för att nå handfat eller att 

ta sig upp på toaletten, eller genom att använda sig av en stol för att nå spelen får barnen träna 

på att ta sig upp och ner för dessa och har därav tillgång till materialet.  

 

5.2 Förskola 2 

 

Förskolläraren från denna förskola kommer vi i resultatet att kalla för Mia, hon har arbetat 

som förskollärare i 15 år och har arbetat på den nuvarande förskolan i 13 år. Förskolan som 

hon arbetar på är en förskola som består av en avdelning där det för närvarande är 23 barn i 

barngruppen.  

 

5.2.1 Att utgå ifrån barns intresse 

 

Mia säger att inomhusmiljön har stor betydelse för hur verksamheten är och hur den fungerar. 

Det är viktigt att verksamheten har en miljö som är trygg för att barnen ska trivas på 

förskolan. Inomhusmiljön har en betydelse för hur barns utveckling och lärande ser ut och det 

är därför väldigt viktigt att barn inkluderas i förändringen av miljön. Barn ska få känna sig 

delaktiga och känna att deras tankar och funderingar är en viktig del i förskolan poängterar 

Mia. Om pedagoger och barn samarbetar, reflekterar och diskuterar tillsammans om hur 

miljön ser ut kan man skapa fantastiska ”lär tillfällen” berättar Mia.  

 

Mia berättar att de förändrar miljön när de hinner och när behovet finns. Hon säger att de tittar 

på vad barnen intresserar sig av när de utformar miljön. Vidare beskriver hon att de gärna 
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hade önskat att förskolan hade mer utrymme för barnen att vara på. Hon menar dock att barn 

är väldigt anpassningsbara, men att mer utrymme ger möjlighet till en bättre verksamhet. 

Detta skulle enligt Mia möjliggöra att verksamheten kunde erbjuda en mer utmanande miljö 

för barnen. Mia berättar att det har planer på att förändra ”målarrummet”, de skulle vilja att 

det fanns mer lådor och förvaring som är synligt för barnen, hon berättar att materialet nu är 

undanstoppat i garderober eller placerat högt upp så barnen inte når. 

 

Mia framhåller att det måste finnas rum som erbjuder olika saker eftersom barn har behov av 

att leka många olika lekar under dagen. Det måste finnas variation och därför ser också 

rummen olika ut. Mia säger också att barnen ofta utnyttjar miljön till sina egna syften och 

byggrummet kan helt plötsligt förändras till ett hav där fiskar och blåvalar finns. Om barnen 

får använda sin fantasi spelar det ingen roll om de vuxna har ett förutbestämt syfte med 

rummet, menar Mia. ”Då spelar det ju egentligen ingen roll om byggrummet blev ett hav och 

inte ett byggrum”. Och skulle det vara så att några barn vill bygga  kan de få flytta bygget till 

ett annat rum säger hon. Att vara anpassningsbar är väldigt viktigt när man arbetar i förskolan 

berättar Mia. ”Viktigt är också att rummen ser olika ut för annars utmanas inte barnen på 

samma sätt, tråkigt vore det väl om alla rum så precis likadana ut”. Barn måste få variation i 

sin utveckling poängterar Mia. 

 

Mia berättar att det inte finns några direkta negativa konsekvenser med att miljön förändras. 

Men förskolläraren lyfter fram att det är viktigt att inte förändra bara för att förändra. Man bör 

ha ett syfte med förändringen och låta barnen vara med i processen när miljön ska förändras i 

förskolan.  

 

5.2.2 Inomhusmiljöns utformning 

 

Mia beskriver att man först kommer in i hallen, där är det tänkt att barnen ska ta av sig 

ytterkläderna och hänga upp de på krokar och lägga upp vantar och mössor på hyllan. Mia 

berättar även att det finns en anslagstavla där det hänger en almanacka på vad barnen har 

gjort/ska göra för att föräldrarna klart och tydligt ska se vad som händer kring verksamheten. 

På förskolan finns även ett ”målarum” där barnen har tillgång till olika skapandematerial, 

detta rum kan vara rätt ”rörigt”, eftersom det är mycket material framme plus att rummet är ett 

genomgångsrum vilket bidrar till ett oordnat rum.  

 

Mia berättar att personalen på förskolan inte är nöjd med placeringen av ”målarrummet” 

eftersom det är ett genomgångsrum, ett rum där alla måste passera för att ta sig vidare in i 

förskolans andra rum. Att ”målarrummet” ligger i anslutning till hallen säger hon inte är 

speciellt bra, detta eftersom att barnen alltid blir tvungna att plocka bort materialet som de 

jobbat med, vilket i sin tur gör att barnen alltid måste börja om med sitt skapande varje dag. 

Mia berättar också att ”målarrummet” har en diskbänk som ofta är ”i vägen för barnen”, hon 

önskar att den kunde tas bort eller istället placeras i ett hörn för att på så sätt få bättre yta i 

rummet. På förskolan finns även ett stort rum där barnen spelar spel, lägger pussel, jobbar 

kreativt med olika material, äter frukost, lunch och mellanmål. Lägenheten är ett rum som är 

lite mer fritt berättar Mia, där finns leksaker som är ”hemrelaterade”, samt madrasser och 

andra mjuka material.  

 

Mia berättar att det finns en soffa som är belägen i det stora rummet, där barnen kan koppla av 

och där pedagoger läser böcker för barnen under dagen. Mia berättar vidare att det finns små 

rum på förskolan, ett rum som kallas ”mysrummet”, det är ett rum som är inbjudande och 
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lockar till många olika lekar. Ett annat litet rum är ”byggrummet” som Mia berättar om, syftet 

med det rummet är att barnen ska konstruera med olika material. Hon anser dock att 

byggrummet inte är så inbjudande, men att det ändå är ett rum som barnen ofta vistas i.  

 

Mia berättar att de ofta reflekterar över inomhusmiljöns betydelse och varför miljön ser ut 

som den gör. Hon berättar att de små rummen kan användas av barnen när de vill leka ostört 

och då kan leken utvecklas på ett bra sätt enligt Mia. De olika rummen på förskolan har olika 

syften och Mia säger att ”det är barnens intressen som ska styra utformningen av hur miljön 

ska se ut på vår förskola”. Vidare säger hon att miljön ska förändras utifrån barngruppen och 

hur den ser ut och vilka behov och intressen de barn som befinner sig på förskolan har. Mia 

säger att de ofta försöker tänka till om barnen inte leker någonstans och att de genom det 

försöker förändra miljön till barnens bästa.  Hon berättar att byggrummet inte fungerade för 

några månader sedan, det var inga barn lekte eller vistades där och pedagogerna började 

fundera vad och hur de kunde göra för att inspirera barnen till att vilja använda rummet igen. 

 

Vidare säger Mia att arbetslaget på förskolan reflekterar tillsammans under planeringsmöten 

och har ofta kommit fram till många nya tankar och idéer, detta utifrån att de observerat 

barnen, vilket ger bra underlag till vad som intresserar barnen just nu och vad som kan fånga 

deras ”upptäckarglädje och skapa ett lustfyllt lärande”. Mia berättar vidare att det ibland inte 

behövs så mycket nytt utan bara det lilla kan förändra hur mycket som helst, vilket är viktigt 

att komma ihåg. Att det är viktigt att vara närvarande i barnens lek är något som Mia 

poängterar, hon säger att pedagoger måste ha en bra inblick i vad barngruppen är intresserade 

av och vad barnen har för individuella behov. Mia säger att ”om vi pedagoger har bra koll på 

vad barnen gör så kan vi planera och utforma en bra inomhusmiljö utifrån barnen”.  Mia 

berättar dock att inomhusmiljön på deras förskola i stort sett alltid har sett likadan ut, men att 

den har förändras med små medel under åren utifrån barnen och att rummen därav har haft 

olika syften.  

 

Vidare säger Mia att de gärna skulle vilja bygga ihop sin förskola med förskolan bredvid så 

det blir mer utrymme för både barn och pedagoger. Barnen skulle då ha möjlighet till en 

lekhall vilket enligt henne skulle innebära att samarbetet mellan förskolorna kunde bli bättre.   

 

Mia berättar att det mesta på förskolan går att förändra, det gäller bara att man tänker efter 

vad som bör förändras och försöka jobba med det. Mia säger att ”ofta så behöver vi nog en 

spark i baken att ta tag i att förändra miljön”. Det kan enligt henne vara så att pedagoger 

tycker att verksamheten fungerar bra och ser då inte att miljön behöver förändras. Mia säger 

att ”man inte alltid tänker på är att barngruppen förändras, det kommer nya barn, deras 

förutsättningar ändras och det är viktigt att vi tittar närmare på barngruppen och verkligen ser 

deras individuella behov”.  

 

Mia säger att det är svårt att ändra förskolans grovstruktur, men att man kan förändra andra 

saker på förskolan. Hon säger att det dock är viktigt att man har en tanke bakom förändringen, 

om man ser att det är något som inte fungerar så ska man förändra, men om det fungerar så är 

det inte en fördel att förändra hela tiden anser hon.  

 

5.2.3 Materialets placering på förskolan 

 

Vidare säger Mia att materialet är placerat lättillgängligt för barnen, dock medför platsbristen 

att pedagogerna ibland måste placera materialet högre upp på hyllor som barnen inte når. Hon 
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berättar också att det i ”byggrummet” finns materialet i små lådor, på alla lådor har de en bild 

på vilket material som ska ligga i vilken låda, dessa lådor är belägna på barnens nivå för att 

barnen själva ska kunna hantera materialen. I stora rummet är till exempel pärlorna placerade 

uppe på en bänk, detta för att barnen lätt ska nå detta säger Mia. Målarburkarna i 

”målarrummet” står dock i ett skåp och barnen ber pedagogerna om hjälp när de vill använda 

sig av det, vilket beror på platsbrist understryker Mia. Hon säger också att det är viktigt att 

man försöker förnya, byta ut och ta fram nya material för att barnen ska komma vidare i sina 

lekar och därmed skapa lärandesituationer.  

 

5. 3 Förskola 3 

 

Förskolläraren från denna förskola kommer vi i resultatet att kalla för Karin, hon har arbetat 

som förskollärare i 35 år och har arbetat på den nuvarande förskolan i 27 år. Förskolan som 

hon arbetar på är en förskola som består av fyra avdelningar, på avdelningen där hon arbetar 

finns det för närvarande är 20 barn i barngruppen.  

 

5.3.1 Att utgå ifrån barns intresse 

 

Karin lyfter fram att inomhusmiljön har en stor betydelse för verksamheten. Det är enligt 

henne viktigt att man tänker på dess betydelse och att inomhusmiljön bör vara utformad 

utifrån barngruppen. Karin säger att det är viktigt att pedagoger ser möjligheter till förändring 

när nya barn börjar på hösten, det är viktigt att se vilka olika behov som barnen har och agera 

utifrån detta. Hon säger att barnens ålder påverkar hur miljön ser ut och betydelsen av denna. 

Karin poängterar att det är viktigt att pedagogerna visar nya barn som börjar på förskolan vad 

de kan göra i de olika rummen, att de har olika syften. Detta för att barnen lättare ska förstå 

rummens funktion.  

 

Karin sa även att ”det är viktigt att verksamhetens inomhusmiljö ger barnen möjlighet till 

påverkan. För om barnen får vara med och påverka inomhusmiljön så blir verksamheten 

väldigt positiv”. Hon berättar att inomhusmiljön förändrats mycket sen de började att arbete 

med portfolio. Portfolio är ett arbetssätt som de arbetat med i ca 10 år. Karin berättar att 

portfolio förutsätter att barn ska få kunna, och utgår man ifrån det måste miljön ändras utifrån 

barnen. Synen på inomhusmiljön har förändrats efter att de börjat arbeta med portfolio vilket 

de ser som något positivt. Karin berättar att för några år sedan tittade man inte så mycket på 

miljön men nu när observation är en ständigt återkommande del i verksamheten tas barns 

tankar och funderingar om hur de vill ha sin miljö på ett annat sätt än förut. Hon säger ”att 

den nuvarande inomhusmiljön ser ut som den gör utifrån den barngrupp som vi har idag, om 

något år kan den se helt annorlunda ut för att barnen då har andra behov”. 

 

Karin berättar också att inomhusmiljön ser annorlunda ut idag än vad den gjorde tidigare. Hon 

menar att det beror på att man tar mer hänsyn till barnets tankar, behov, intressen och 

funderingar. När personalen anser att en förändring behövs samtalar de tillsammans i 

arbetslaget och kan på så sätt utveckla miljön tillsammans. Hon berättar att om det finns ett 

rum där inga barn leker måste arbetslaget ställa sig frågan Varför?, efter det reflekterar de 

tillsammans för att komma fram till en bra lösning och skapa ett intresse hos barnen för just 

det rummet, eller så kan de ta vara på ett intresse som barnen visar och utforma rummet efter 

det. Men något som är viktigt att tänka på enligt Karin är att när man ändrar miljön så bör 
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man inte ändra tillbaka om rummet inte skulle fungera, utan att barnen kan behöva tid på sig 

att skapa egna syften med rummen.  

 

5.3.2 Inomhusmiljöns utformning 

 

Karin berättar att utformningen på deras förskola är bra, även om de har en önskan om fler 

och större rum, hon framhåller att man med hjälp av skjutdörrar skulle kunna öppna upp 

rummen när man har behov av det eller stänga igen när det behovet finns. Hon säger även att 

det är viktigt att ha små rum, så barnen kan leka ostört i mindre grupper. Karin berättar också 

att de har rum som har flera olika syften, ett rum kan vara till för att barnen ska kunna ta det 

lugnt och lyssna på musik. Det rummet hon beskriver har även dämpad belysning samt en 

mjuk matta på golvet. Rummen kan dock även användas rörelse och lek, vilket hon tycker är 

viktigt för att kunna utnyttja rummens fulla potential. Hon beskriver sedan ett ”målarrum”, 

där syfte är skapande aktiviteter med skapande olika material. Karin anser dock att rummet är 

placerat fel i verksamheten, det ligger i direkt anslutning till hallen och är ett genomgångsrum 

vilket enligt henne stör barnen när det arbetar, lekhallen är även det ett ”genomgångsrum” 

enligt henne vilket hon ser som negativt. De har på hennes förskola en plan på att flytta 

”målarrummet” till en annan plats, denna är mer avskild än den tidigare platsen vilket hon 

anser kommer bidra till att barnen kan skapa i en lugnare miljö vilket hon tror gynnar barnen. 

Karin beskriver sedan ett större rum som är placerat centralt på förskolan, det är ett rum som 

är under ständig förändring under dagen.  

 

Karin berättar att rummen på förskolan ser olika ut beroende på vad syftet är med de olika 

rummen. Karin säger att ”rummen är under ständig förändring, det behöver inte vara stora 

förändringar som sker, men vi kan tillexempel ta in ett nytt material vilket gör att rummet får 

en helt ny innebörd, vilket är jätteviktigt”. Hon berättar även att rummen ser olika ut beroende 

av barnens olika intressen, rummen bör enligt henne utveckla, stimulera och utmana barnen. 

  

Karin lyfter fram att om inomhusmiljön är väl planerad och fungerar så bör den inte förändras 

mer än några gånger per termin. Hon menar att man med enkla lösningar kan förändra miljön, 

det kan handla om att byta ut material eller flytta en aktivitet till ett annat rum, dock är det 

viktigt att tänka på att ta ett rum i taget och inte ändra allt på samma gång. Karin lyfter fram 

att det egentligen inte finns några nackdelar med att förändra miljön men att det kan finnas 

barn som inte tycker om att miljön förändras, ”alla barn är olika och det är viktigt att vi 

ständigt samtalar med barnen kring vad de önskar av sin miljö”.   

 

5.3.3 Materialets placering på förskolan 

 

Materialet har enligt Karin stor betydelse för vad verksamheten i helhet erbjuder barnen. 

Karin säger att ”om barnen kommer in och det är samma saker och samma rumsfunktioner 

hela tiden då blir det inga utmaningar för barnen så därför är inomhusmiljön viktig för vår 

verksamhet”. 

 

Vidare beskriver Karin att det är viktigt att det finns material som passar till lekarna som 

barnen är intresserade av just för tillfället. Om materialet är placerat på ett bra sätt i rummet så 

kan det sätta igång en lek vilket är väldigt viktigt menar hon. Karin lyfter fram att det är 

viktigt att man tänker på hur man lägger fram materialet till barnen, många gånger tar 

pedagogerna för givet att barnen vet precis vad som man ska göra och hur materialet fungerar 
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men så är inte alltid fallet och det är då viktigt att man presenterar materialet för barnen och 

förklarar hur materialet fungerar.  

 

Karin beskriver att de har olika lådor med material som barnen kan nå, så att de kan leka 

självständigt utan att behöva fråga en pedagog. Dessa lådor är gjorda av plast för att barnen 

lättare ska kunna se vad lådorna innehåller. Hon poängterar vikten av att materialet är på 

barnens nivå, hon menar att om pedagoger erbjuder barnen materialet på deras nivå visar det 

på att de ser barnen som självständiga och kompetenta individer.  

 

5.4 Förskola 4 

 

Förskolläraren från denna förskola kommer vi i resultatet att kalla för Lotta, hon har arbetat 

som förskollärare i 27 år och har arbetat på den nuvarande förskolan i 15 år. Förskolan som 

hon arbetar på är en förskola som består av fyra avdelningar, på den avdelning där Lotta 

arbetar finns för närvarande 19 barn.  

 

5.4.1 Att utgå ifrån barns intresse 

 

Lotta berättar att inomhusmiljön har stor betydelse för verksamheten eftersom material och 

placeringen av dessa sker utifrån vilken barngrupp som de har för tillfället. Det material och 

hur rummen utnyttjas har med barnens intresse att göra enligt henne, samt så kan 

inomhusmiljön antingen medföra att barnen lär och utvecklas eller inte.  Hon berättar att man 

genom att använda sig av inomhusmiljön på rätt sätt kan pedagogerna skapa en trygg miljö för 

barnen, där lek och lärande är centrala aspekter. 

 

När de förändrar miljön beror det helt på vad som intresserar barnen, menar Lotta. Eller så 

kan det vara att de anser att ett specifikt material behövs eller att barnen ska få möjligheten att 

prova nya saker. Hon tycker att det kan vara svårt att se vad som bör förändras, vilket gör att 

miljön inte är så bra som den kanske vore ifall en förändring hade skett. 

  

Lotta berättar också att arbetslaget samtalar kring miljön när nya barn börjar på förskolan på 

hösten. Om de nya barnen visar ett intresse för målarrummet blir det rummet prioriterat. 

Syftet med det är att barnen ska känna sig trygga och sedda av pedagogerna. Pedagogerna kan 

sedan vidareutveckla barnens intresse när de känner sig trygga.  

 

5.4.2 Inomhusmiljöns utformning 

 

Lotta beskriver ”målarrummet” som ett rum för skapande, där syftet är att barnen med hjälp 

av sin fantasi ska få skapa med olika konstruktionsmaterial. Mycket av materialet är på 

barnens nivå och genom att barnen har tillgång till materialet kan skapandet ske fritt utifrån 

vad barnen vill göra under dagen. Hon beskriver sedan ett rum som de kallar för ”hemmet”. I 

det rummet finns hemrelaterade leksaker. Lotta säger att ”barnen har där möjligheten att leka 

lekar som syftar till hemmet, de lagar mat, tar hand om dockorna, leker olika rollekar och de 

kan använda de madrasser och filtar som finns där till att bygga kojor, vilket barnen ofta gör”. 

I ett annat rum finns böcker, detta rum är avskilt från de andra och har som syfte att vara ett 

läsrum säger Lotta. Där finns även en soffa med en mjukare matta på golvet. Barnen kan 

utnyttja rummet till lugna aktiviteter under dagen, då alla barn enligt Lotta har behov av det. 
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Lotta beskriver även ett större rum som ständigt förändras, de har både valt att ibland 

avskärma rummet och ibland ha en mer öppen yta, detta utifrån olika syften. De har 

avskärmat rummet för att barnen ska ha möjlighet att vara själva eller i små grupper. Hon 

lyfter även fram en problematik när det kommer till detta: 

 

Det säger ju många barn när de börjar vara lite äldre, ”vi vill vara i fred” och 

jag menar det är ju inte sådär jätteenkelt när man har 18 barn och 3 rum. 

Ibland måste de ju få vara några stycken och vara i det där rummet och så 

får de vara där själva en liten stund. Men det där kan jag tycka är lite svårt, 

när de vill vara i fred och så kommer det ett annat barn och säger ”jag får 

inte vara med dem”, då blir det knepigt. Men ibland måste de ju få vara 

själva och leka med något som de börjat med eller spela nått spel. (Lotta) 

 

Lotta säger att inomhusmiljön ständigt förändras, såsom barngruppen gör. Sedan får barnen 

möblera om och flytta material utifrån den leken som de leker. Hon säger att ”de inte är så 

hårda på att materialet ska vara på sin plats utan rummen kan användas på olika sätt”. Barnen 

flyttar ofta på materialen utifrån sina egna syften och utifrån vad som passar leken berättar 

hon. 

 

Lotta säger att rummen ser olika ut beroende på vad barnen förväntas göra i rummen, 

pedagogerna har enligt henne ett stort ansvar att visa barnen vad som förväntas av dem i de 

olika rummen för annars kanske barnen inte kan utveckla sina lekar eller aktiviteter utan 

fastnar i en och samma lek.  

 

Lotta säger att förskolan ska ses som ett komplement till hemmet men att fantasin i 

utformningen av inomhusmiljön ibland stoppas av detta. Leksakerna som barnen leker med på 

förskolan är ofta samma som de har hemma. Istället skulle förskolan kunna arbeta med andra 

material, ett exempel på detta skulle enligt henne kunna vara naturmaterial såsom kvistar, 

kottar, bräder, sand eller vatten. Hon berättar om en föreläsning som hon varit på där personen 

som föreläste berättade att de tagit in sand i en byrå som de haft på förskolan vilket barnen 

hade tyckt varit väldigt roligt och intressant. Hon lyfter även fram att det kan vara bra för 

barnen att få arbeta med dessa material och att erbjuda dem det för att väcka ett intresse av till 

exempel naturen. Det är dock svårt att få till sådant praktiskt menar Lotta ” någon måste städa 

upp efter barnen om de leker med sand vilket kan vara svårt att lösa”.  

 

Lotta säger att det mesta med inomhusmiljön går att förändra, hon menar att grovstrukturen är 

svårt att göra något åt men att mycket annat går att förändra. Hon säger att pedagogerna 

kanske ofta gör det enkelt för sig vilket gör att miljön inte förändras. Hon säger att ”man låter 

det vara som det alltid har varit”. Något annat som hon tar upp som orsaker till att en 

förändring inte sker är tid och pengabrist. Lotta lyfter dock fram vikten av att förändra ”en 

förändring kan ge barnen väldigt mycket inspiration, nya intressen samt att man skapar en 

miljö som utgår ifrån barnen”. Lotta säger även att en förändring av miljön visar barnen att 

pedagogerna ser dem och deras individuella behov och intressen. Lotta beskriver att de ofta 

samtalar i arbetslaget kring vilka förändringar som bör göras samt vad den nuvarande 

inomhusmiljön erbjuder barnen.  

 

5.4.3 Materialets placering på förskolan 
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Lotta säger att inomhusmiljön ser olika ut beroende på vilken barngrupp man har och hur 

gamla barnen är. Hon menar att om barngruppen består av barn i åldrarna tre till fem år kan 

materialet vara lättillgängligt och användas av barnen mer fritt. Hon säger att om barngruppen 

istället består av små barn måste materialet anpassas efter deras ålder och vart i utvecklingen 

de befinner sig.  

 

Lotta berättar att barnens intressen styr, att pedagogerna möblerar om utifrån det och tar fram 

material som intresserar barnen eller som har som syfte att skapa ett intresse hos barnen. Hon 

säger även att materialet bör vara på barnens nivå men att det kan vara svårt ibland att ha plats 

för allt material så att barnen når det. Ofta måste en del av materialet förvaras i skåp och 

hyllor som är placerat högt upp, vilket gör att barnen måste fråga pedagogerna om de kan ta 

ner det åt dem. Detta anser Lotta är fel, men att det är svårt att förändra eftersom platsbristen 

är ett faktum som man måste ta med i beräkningen. Hon poängterar dock att materialet har 

blivit mer tillgängligt för barnen de senaste åren och att de arbetar ständigt med att försöka 

komma fram till lösningar som möjliggör att alla material kan placeras på barnens nivå. 

 

5.5 Resultatanalys 

 

5.5.1. Barnens intresse som utgångspunkt i utformningen av inomhusmiljön 

 

Samtliga pedagoger lyfter fram betydelsen av en fungerande inomhusmiljö för barns lärande 

och utveckling. Emma och Mia säger att inomhusmiljön har betydelse för vilken verksamhet 

som bedrivs. De menar att miljön ska vara en trygg plats för barnen där deras individuella 

behov tillgodoses. Här ser vi en koppling till sociokulturella teorin och vad Hundeide (2006) 

beskriver, författaren menar att miljön som barnen möter är viktig för barns utveckling och 

lärande och att miljön bör ta hänsyn till barns olika behov, såväl de fysiska som de sociala. 

Emma berättar att barnen bör få känna att de är en del av verksamheten, de måste få prova nya 

saker och stimuleras av den miljön som de vistas i dagligen. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 

beskriver i sin tur att utformningen av verksamheten bör möjliggöra och stödja enskilda barn 

och barngruppen i deras utveckling och lärande. Pedagoger kan enligt Lotta använda sig av 

inomhusmiljön i syfte att möjliggöra barnens utveckling och att detta bör utgå ifrån barnens 

intresse. Barnen behöver enligt henne en trygg miljö och pedagogerna måste därför skapa en 

miljö som utgår ifrån det, samt en miljö som främjar barns lek och lärande vilka enligt henne 

är centrala aspekter, även Lpfö 98 (Skolverket, 2010) beskriver att barn har större möjlighet 

till utveckling om miljön på förskolan är trygg. 

 

Mia beskriver också inomhusmiljön som en central aspekt i barns utveckling och lärande 

vilket medför att barnen måste ha möjlighet att vara med och förändra miljön. Hon säger att 

barnen bör få känna sig delaktiga och att deras tankar och funderingar tas på allvar av de 

vuxna på förskolan. Karin berättar även hon att inomhusmiljön bör kunna påverkas av barnen, 

vilket leder till ett positivt klimat. Detta framhåller Hundeide (2006) i sin beskrivning av den 

sociokulturella teorin, författaren skriver att barn kan använda kommunikation som ett 

verktyg vilket gör att de får en känsla av handlingskraft samt att det kan stärka deras självbild. 

Karin berättar vidare att man kan fråga barnen vad de önskar att ett visst rum ska ha för syfte 

eller vad som behövs förändras för att verksamheten skall bli bättre ur barnens synvinkel. 

Även Skantze (1995) tar upp vikten av att ta hänsyn till barnen när pedagogerna utformar 

miljön på förskolan. Mia poängterar att man genom reflektion och diskussion tillsammans 
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med barnen kan skapa lärandetillfällen för både barn och vuxna. Åberg och Taguchi (2005) 

framhåller just reflektion som ett verktyg för pedagogerna när de utformar verksamheten.   

 

Samtliga pedagoger poängterar vikten av att utgå ifrån barns intresse när man utformar 

inomhusmiljön. Emma säger att barnens intresse i första hand styr hur den nuvarande 

utformningen av deras miljö ser ut. Lotta och Mia berättar att pedagoger även kan använda 

miljön för att skapa ett intresse hos barnen, allt för att barnen ska få möjlighet att prova nya 

saker och för att utmana barnen. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) skriver att förskolan genom 

miljön kan väcka intresse hos barnen att utveckla nya kunskapar och färdigheter. Karin menar 

att det är viktigt att pedagogerna reflekterar och tar tillvara på vad barnen är intresserade av, 

hon menar att pedagogerna ofta får nya tankar och idéer om hur utformningen skall ske 

genom att titta på vad barnen är intresserade av för tillfället. Reflektion är något som både 

Mia, Karin och Lotta berättar om, reflektion tillsammans i arbetslaget har enligt dem tidigare 

resulterat i att inomhusmiljön har förändrats och att barns olika intressen har tagits tillvara på, 

detta belyser även Skantze (1995) som skriver att genom att pedagogerna reflekterar kring 

miljön så visar de barnen att de bryr sig om deras utveckling och lärande. Åberg och Taguchi 

(2005) framhåller även dem att pedagoger bör fundera över vilken betydelse miljön har för att 

på så sätt ordna miljön utifrån barnen och deras intressen. Karin beskriver också att 

inomhusmiljön ser ut på ett visst sätt just nu för att barnen för tillfället intresserar sig av 

specifika leksaker och material, vilket även Emma berättar om. Lotta berättar att 

inomhusmiljöns betydelse för verksamheten visas i materialet och placeringen av detta och 

det sker utifrån den nuvarande barngruppen och dessa barns intressen. 

 

Mia och Karin berättar att rummen på förskolan måste erbjuda barnen olika möjligheter, 

material och leksaker, allt för att fånga varje enskilt barns intresse. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) skriver att materialet som finns på förskolan bör vara varierande, inbjudande 

samt väcka intresse hos barnen. Mia berättar att barn ofta utnyttjar miljön helt utifrån sina 

egna syften och sin fantasi. Detta är något både Persson (2008) samt Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2006) beskriver, de säger att det är viktigt att barnen har tillgång till olika 

sorters material och att dessa är tillgängliga för barnen. Barnen ska ha möjlighet att utifrån 

sina lekar flytta materialen runt på förskolan.  En sak som är viktigt att tänka på enligt Mia är 

att pedagogerna som arbetar i förskolan måste vara anpassningsbara och ha ett öppet sinne för 

vad som intresserar barnen just nu och att inte bromsa barnen utan att det finns ett tillåtande 

klimat på förskolan. 

 

Mia berättar att det är viktigt att vara nära barnen för att på så sätt få syn på vad som fungerar 

och inte, detta ger pedagogerna en inblick i vad barnen är intresserade av och vad barnen har 

för individuella behov. Hon menar att om man har en bra inblick i barnens livsvärld kan man 

utifrån det utforma en bra inomhusmiljö. Detta kopplar vi till den livsvärldsfenomenologiska 

teorin som anser att man genom en förståelse för den andres uppfattningar kommer genom att 

man tar del av dennes livsvärld. Åberg och Taguchi (2005) säger att det är först när 

pedagogerna har lyssnat till barnen och observerat dem som de tillsammans kan skapa en 

meningsfull miljö.  

 

5.5.2 Inomhusmiljöns utformning 

 

Ett rum som samtliga pedagoger berättar om är ”målarrummet” och att syftet med rummet är 

att barnen ska ha möjlighet till skapande aktiviteter. Nordin -Hultman (2004) understryker just 

vikten av att skapande material skall finnas tillgängligt för barnen.   
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Emma, Mia och Karin framhöll att de önskar att ”målarrummet” var placerat på annan plats 

än den befintliga. De berättar att rummet är ett ” genomgångsrum” som både barn och 

pedagoger måste passera för att komma vidare in i förskolans lokaler. Att barnen behöver 

avskildhet i sitt skapande är något som De Jong (1996) poängterar. Emma och Mia säger att 

barnen måste plocka undan på eftermiddagen eller när andra aktiviteter ska ske. Detta medför 

enligt Mia att barnen alltid måste starta om med sitt skapande efter aktivitetens slut eller när 

de kommer till förskolan på morgonen. Karin nämner att de har ännu ett ”genomgångsrum” 

vilket är den stora lekhallen, vilket hon menar gör att barnen som befinner sig där blir 

”störda” i sin lek.  

 

Lotta, Emma och Mia beskriver ett rum som de benämner som ”dockis”, ”lägenheten” och 

”hemmet”. Dessa rum innehåller leksaker som är hem relaterade, utklädningskläder, täcken 

och kuddar. Nordin-Hultman (2004) och Persson (2008) skriver att ovan nämnda material är 

betydelsefulla för barns grovmotoriska utveckling. Byggrummet beskriver Emma och Mia 

som ett rum som innehåller olika konstruktionsmaterial- och byggmaterial.  

 

Ett större rum som ofta är beläget centralt på förskolan berättar Emma, Karin och Mia om, 

detta rum har olika syften under dagen och är i ständig förändring förklarar dem. Nordin-

Hultman (2004) kunde dock i sin studie se att det material som var placerade i det centrala 

rummet i de svenska förskolorna inte var speciellt spännande och inbjudande för barnen, 

vilket det var i de Engelska förskolorna som hon besökte. Utöver det stora rummet berättar 

Emma, Karin och Mia om de mindre rummen som de har på sina respektive förskolor. Dessa 

rum har olika syften enligt pedagogerna. Emma och Karin säger att dessa små rum är bra 

eftersom barnen kan leka ostört och leken kan utvecklas genom att lek i mindre grupper 

möjliggörs.  

 

Samtliga pedagoger nämner att de förskolor som de arbetar på har en soffa i något av 

rummen. Nordin-Hultman (2004) säger att soffan är något som följt med under många år och 

denna har som syfte att vara en plats för avkoppling och vila och kan kopplas till att förskolan 

ses som ett komplement till förskolan. Mia berättar att syftet med soffan är just det Nordin-

Hultman beskriver; att barnen har en plats att koppla av på och vila, Mia belyser vikten av 

detta och att barnen har behov av att sitta i soffan för att mysa eller krypa upp när de är trötta 

och behöver en paus. Samtliga pedagoger som deltog i vår studie berättar att de har rum med 

bestämda syften men att barnen utifrån sina intressen får flytta på materialet. Wallin (1996) 

poängterar att miljön bör vara föränderlig. Pramling Samuelsson (2006) säger att barnen ska 

få vara med och utforma verksamheten under dagen. Mia och Karin nämner båda att rummen 

kan bjuda in till många olika typer av lekar, allt ifrån lugna aktiviteter till mer rörliga 

aktiviteter som exempelvis dans, De Jong (1996) säger att barnen bör få möjlighet att använda 

sig av rummen både för lugna och högljudda lekar i både stora och små grupper.  

 

Karin och Lotta framhåller vikten av att beskriva för barnen vad de olika rummen erbjuder 

och vad de har för syfte. Strandberg (2006) poängterar att pedagogerna måste göra barnen 

delaktiga i miljöns utformning, det bästa är att förklara för barnen varför miljön har ändrats 

och hur det har gått till, detta för att barnen ska förstå det nya syftet med rummet.  

 

Emma berättar att inomhusmiljön har sett ut som den gör idag sedan hon började jobba på den 

nuvarande förskolan. Vad hon menar med det är att rummens syften (målarrum, byggrum, 

matrum, fria ytor) alltid varit desamma även om de bytt plats under åren. Lotta berättar 

samma sak och menar att det kan bli att man fastnar i det som ”alltid varit”. Hon menar dock 
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att mycket har förändrats under åren och placeringen av materialet är idag i stor utsträckning 

på barnens nivå vilket gör det mer tillgängligt för dem.  Mia, Karin och Lotta lyfter alla fram 

att inomhusmiljön förändras då nya barn börjar på förskolan, att de då reflekterar kring hur 

den nuvarande miljön är anpassad efter barngruppen. Åberg och Taguchi (2005) skriver att 

miljön skall anpassas till barnen eftersom att barngruppen förändras under åren, de nya barnen 

har nya tankar och intressen vilket gör att den föränderliga miljön är viktig.  

 

Emma önskar att det fanns ett större rum, en lekhall eller mötesplats där barnen kunde 

integrera med barnen från den andra avdelningen som ligger precis bredvid. Åberg och 

Taguchi (2005) framhåller vikten av mötesplatser som uppmuntrar barn till dialog och 

sampel. Mia nämner också detta med en lekhall, vilket skulle ge förskolorna möjlighet att 

arbeta tillsammans.  Emma, Mia och Lotta säger alla att allting förutom grovstrukturen går att 

förändra på förskolan och att det är av betydelse att förändringar genomförs. De Jong (1996) 

säger att grovstrukturen i förskolans befintliga byggnad inte är lätt för pedagogerna att 

förändra, men att de istället kan flytta aktiviteter genom att ge de populära aktiviteterna en ny 

central plats på förskolan vilket stimulerar barnen att upptäcka nya saker i sin miljö. 

 

5.5.3 Placering av material 

 

Emma, Karin och Lotta berättar att materialet som finns på förskolan ska vara placerat på 

barnens nivå. Mia och Lotta framhåller att det är bra att materialet är lättillgängligt för barnen 

men att det inte alltid finns plats att placera materialet i barnens höjd vilket innebär att man 

ofta som pedagog måste placera materialet högt upp vilket Mia och Lotta menar leder till en 

sämre arbetsmiljö för barnen. Detta är något som Nordin-Hultman (2004) menar är vanligt 

förekommande i svenska förskolorna. Mia och Karin säger att det är bra att sortera de olika 

materialen som finns på förskolan så barnen får en bättre överblick av materialet och på så 

sätt blir det även mer tillgängligt för barnen. Strandberg (2006) menar att miljön måste vara 

tillgänglig för barnen för att den på så sätt ska kunna bli en tillgång i deras utveckling.  

Persson (2008) i sin tur beskriver att miljön på förskolan bör vara självinstruerande så att 

barnen inte behöver be om hjälp av pedagogen.   

 

Karin framhåller att om barnen hela tiden ser samma saker och rums funktioner ser likadana 

ut utmanas inte barnen. Mia och Karin poängterar att det är viktigt att man försöker byta ut, 

förnya och ta fram nya/nytt material så att barnen kommer vidare i sitt lärande. Bjervås (2003) 

skriver att pedagogerna bör organisera den pedagogiska miljön så att barn får möjlighet att 

vara kompetenta och utveckla nya färdigheter och kompetenser.  Lotta berättar att barnens 

intressen styr, att pedagogerna möblerar om utifrån det och tar fram material som intresserar 

barnen eller som har som syfte att skapa ett intresse hos barnen.  

 

Lotta beskriver att det är förskolan uppgift att möjliggöra lärandet hos barnen och genom att 

använda sig av nya material när man utformar miljön på förskolan kan barnen lära och 

utvecklas. Lotta framhåller även att förskolan inte bör efterlikna hemmet i så stor utsträckning 

som den gör i dag, hon menar att många leksaker/material som finns i förskolan har barnen 

även hemma, vilket hon anser hämmar barnens utveckling. Nordin-Hultman (2004) skriver att 

material som utmanar barnens kreativitet ofta saknas på de svenska förskolorna och därav 

saknas det även variation av material som går att finna i inomhusmiljön på de svenska 

förskolorna. Lotta berättar att hon istället anser att barn bör utmanas av sin miljö och få möta 

nya material som exempelvis finns i naturen såsom sand, kvistar, kottar och vatten. Hon 

framhåller dock att detta skulle vara svårt ur en praktisk synvinkel då exempelvis sand har en 
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tendens att sprida sig och det blir svårt att hålla rent och snyggt när man jobbar med sand. 

Skantze (1995) beskriver att miljöer ofta ses som praktiska ur de vuxnas synvinkel men att 

detta sker på bekostnad av barnen. Miljön bör istället ses ur ett perspektiv där miljön är 

inspirerande, levande och lärorik för barnen. 

 

5.5.4 Pedagogernas syn på en föränderlig miljö 

 

Emma och Karin berättar att man utifrån barnens ålder kan göra förändringar som är 

nödvändiga i verksamhetens inomhusmiljö. Karin säger att barnen måste få möta en miljö 

som utmanar dem, vilket medför att förändringar är nödvändiga. Skantze (1995) skriver också 

att pedagoger måste ta tillvara på de enskilda barnens när miljön planeras och utformas. 

Emma, Lotta och Mia berättar att de förändrar miljön när behovet av det finns, detta sker 

utifrån barnens intressen och behöver därför inte genomföras så ofta som varje vecka. Ibland 

kan miljön även förändras för att skapa ett intresse hos barnen enligt Emma och Lotta. Mia 

och Karin säger att man måste vara noga med att observera om barnen inte leker i ett av 

rummen eller med något speciellt material eftersom det då är viktigt att en förändring sker. 

 

Om miljön förändras alltför ofta finns den en risk enligt Emma att barnen inte hinner landa i 

leken, Karin poängterar också att det finns en risk med att förändra miljön allt för ofta. Hon 

säger att vissa barn blir stressade av en förändring vilket man måste ta hänsyn till. Mia 

berättar till skillnad från de andra att det inte finns några direkta negativa konsekvenser med 

att förändra miljön bara det finns ett tydligt syfte med förändringen. Man bör även enligt 

Emma se till att miljön erbjuder barnen möjligheten till många olika lekar och aktiviteter så 

att miljön inte bara fokuserar på en ”typ av lek”. Åberg och Taguchi (2005) beskriver också 

att miljön skall ordnas så att alla barnens behov tillgodoses av miljön. Mia framhåller att 

rummen bör se olika ut så att de inspirerar barnen och ger den möjlighet till en varierad 

utveckling.  

 

Mia berättar att det ofta är det lilla som förändrar mycket, att det kanske krävs att materialet 

flyttas till ett annat rum eller att de tar fram ett nytt spel vilket gör att barnens intresse för spel 

ökar. De Jong (1996) framhåller även hon att miljön kan ändras med små medel, ett exempel 

kan vara att flytta möbler eller skärma av olika rum på förskolan. Lotta berättar att man 

genom att ta fram eller ta bort material kan öka barnens intresse får något specifikt, detta kan 

vara i syfte att utmana barnen. Åberg och Taguchi (2005) tar upp vikten av att kunskap om sin 

miljö så att den kan förändras och väcka intresse hos barnen. Karin säger att de för några år 

sedan inte fokuserade speciellt mycket på inomhusmiljön och dess betydelse för 

verksamheten men att de observationer som idag görs medför att pedagogerna tar vara på 

barnens tankar om inomhusmiljön på förskolan. Mia och Lotta beskriver också att det är 

viktigt att man bör titta på barngruppen och se alla barns individuella behov för att miljön ska 

kunna utformas till att passa alla barn. Mia, Karin och Lotta berättar att det även är viktigt att 

lyssna till barnen och prata med dem om vad de skulle vilja förändra för att på så sätt utgå 

ifrån dem. Strandberg (2006) poängterar att barnens delaktighet i utformningen av miljön 

leder till att de utvecklas och lär som individer. Lotta framhåller att barnen måste känna att 

pedagogerna bryr sig om barnen och vad de har att säga och att man kan göra detta genom att 

förändra miljö.  

 

Karin framhållet att de använder sig av portfolio vilket har resulterat i att inomhusmiljön 

förändrades, arbetet med portfolio förutsätter att barnen ska få kunna och att barnen ska få 

vara kompetenta vilket innebär att miljön måste möjliggöra detta. Lpfö98 (Skolverket, 2010) 
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tar upp att barnen ska få befinna sig i en miljö som utvecklar deras kompetens och att barnen 

ska stimuleras till att ta egna initiativ. Karin understryker också att barnen är individer med 

individuella behov och att en del barn behöver befinna sig i en miljö som ständigt förändras 

medan andra behöver möta en trygg miljö som är bestående, genom att reflektera tillsammans 

i arbetslaget kan pedagogerna tillsammans komma fram till en lösning på ett sådant problem.  

 

5.5.5 Resultaten relaterade till syfte och frågeställningar 

 

Utifrån resultatanalysen kan några direkta slutsatser dras till undersökningens syfte. Det 

framgår att förskollärarna har uppfattningar om att inomhusmiljön har en avgörande betydelse 

för vilken verksamhet som bedrivs och kan bedrivas i förskolan. Enligt deras uppfattning kan 

miljön utmana barnen i deras lärande och även möjliggöra deras utveckling, vilket 

förskollärarna anser vara centralt för hela verksamheten.  

 

Den ena frågeställningen som vi utgick ifrån handlade om vad pedagogerna har för 

uppfattning om den nu befintliga miljön som de och barnen vistas i. Resultatanalysen lyfter 

fram att förkollärarna uppfattar att det finns företeelser som skulle kunna förbättras på deras 

förskola. På de arbetsplatser där intervjupersonerna idag arbetade skulle planlösningarna 

vinna på att ändras. Resultatanalysen visar på att pedagogerna i grunden kan ha tänkt rätt i 

fråga om behovet av exempelvis anpassning av verksamheten, men att de olika rummen på 

förskolan har placerats så att samarbete mellan olika avdelningar antingen försvåras eller 

omöjliggörs. Det medför allt för ofta att logistiska problem uppstår då barnen efter en 

tillfälligt avslutad aktivitet måste plocka bort materialet vilket medför att barnen sedan måste 

börja om från början. Förskollärarna har också en uppfattning om att planlösningen och 

inredning ibland har en viss tentens att efterlikna en hemmiljö istället för en professionell 

lärande miljö, vilket då medför vissa begränsningar i det pedagogiska arbetet.  Det kan också 

bidra till den uppfattning som framkom, att miljön kan vara statisk och har varit under de år 

som de berörda arbetat på sin arbetsplats.  

 

Den andra frågeställningen handlade om vad pedagogerna baserar eventuella förändringar på i 

inomhusmiljön. Tydligt framträder det i resultatanalysen en uppfattning om att det är barnens 

intressen som styr miljöns utformning när förändringar genomförs samt blir möjliga att göra. 

Som ett medel för att en förändring skall vara möjlig lyfts uppfattningar fram om att reflektion 

inom arbetslagen är en grundläggande förutsättning för att möjliggöra detta. Uppfattningarna 

understryker också att reflektionen kräver att personalen har öppna sinnen och en tillåtande 

arbetsmiljö. Genom att genomgöra kontinuerliga observationer av barnens beteende när det 

kommer till lokalutnyttjande så kan det även leda till att förändringar sker. I uppfattningarna 

lyfts det också fram att när nya barn börjar på förskolan så är det läge för reflektion, 

observation och förändring.  
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6. Diskussion 

 

Vi tar nedan inledningsvis upp reliabilitet och validitet, därefter följer metoddiskussionen, 

resultatdiskussionen samt förslag på fortsatt forskning.  

 

6.1 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är när en mätning är stabil, menar Trost (2010).  Trost 

beskriver att en stabil mätning är när frågorna ställs på samma sätt och även att situationen ser 

likadan ut, vilket leder till att man kan jämföra de olika resultaten mot varandra på ett bra sätt. 

Vi valde att ställa samma frågor till alla respondenter, följdfrågorna såg dock olika ut 

beroende på vad de svarade. Detta medförde att vårt resultat inte alltid kunde ställas mota 

varandra, dock var detta inte något vi var ute efter. Vi ville med vår studie inte få ”rätt svar” 

utan vi ville åt de personliga tankar som pedagogerna hade kring betydelsen av 

inomhusmiljön. Johansson och Svedner (2010) skriver att reliabilitet även handlar om 

mätnoggrannhet hos metoderna som använts för intervjun. Frågor som man måste ställa sig är 

hur man samlat in resultatet och om insamlingen skett på samma sätt och även om sättet att 

göra intervjuerna varierar mellan intervjutillfällena. Frågan är också om frågorna är 

välformulerade och täcker de viktiga delarna av frågeställningarna eller om vissa frågor 

missförstods eller saknas helt. Vi samlade in resultatet på samma sätt i de olika intervjuerna 

och kände att respondenterna förstod våra frågor och svarade utifrån sina egna tankar kring 

dessa. Trost (2010) menar vidare att en mätning alltså ska se likadan ut vid en viss tidpunkt 

som vid en förnyad mätning. Ett problem blir då att man kan uppfatta resultatet som statiskt 

och alltså inte att resultatet kan förändras med tiden. Vi tror inte att vi skulle fått samma 

resultat ifall studien hade genomförts om några år eller med andra medverkande respondenter, 

då detta var en studie kring vad respondenterna hade för uppfattning just nu, samt att det var 

deras personliga tankar.  Kihlström (2007) menar att reliabilitet handlar om trovärdighet, att 

det är viktigt att det resultat man fått fram är något som man kan tro på. Det resultat som vi 

presenterat är baserat på vad respondenterna berättade under de intervjuer som vi genomförde. 

Vi har försökt distansera oss när vi har presenterat resultatet, detta för att våra egna tolkningar 

samt tidigare erfarenheter inte skulle påverka detta. 

 

Kihlström (2007) beskriver validitet och att det handlar om studiens giltighet, att man studerar 

det som man avser att undersöka. Det är viktigt att redskapen, de undersökningsinstrument 

man tänkt använda sig av är väl utprovade innan man börjar med sin undersökning. Vi hade 

innan studien aldrig genomfört kvalitativa intervjuer i denna skala och det hade enligt oss 

varit en fördel ifall vi genomfört fler intervjuer innan så vi hade fått ”tränat på” hur en sådan 

intervju går till. Vi anser dock att intervjuerna ledde fram till ett svar på vårt syfte och att vi 

undersökte det studien avsåg. Kvale och Brinkmann (2009) menar att validitet handlar om en 

metod som undersöker det den tror sig undersöka. Kihlström skriver att det gäller att tydligt 

visa resultaten så att andra kan uppfatta det resultat man fått fram och att det kommuniceras 

på ett bra sätt.   

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Vi valde att utgå ifrån hermeneutiken som vetenskapligt förhållningssätt, vilket enligt 

Hartman (2004) är en lära om tolkning om människors handlingar och företeelser i samhället. 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka pedagogers uppfattningar om inomhusmiljöns 
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betydelse för verksamheten, därför valde vi att luta oss mot detta förhållningssätt samt att 

använda oss av kvalitativa intervjuer för att ta del av respondenternas livsvärld och hur de 

uppfattar denna. I vår metod har vi även valt att utgå ifrån en livsvärldsfenomenologisk teori 

och denna teori samt det vetenskapliga förhållningssättet förutsätter att man använder sig av 

kommunikationen för att på så sätt ta del av någons livsvärld. 

 

Valet av metod för att undersöka vårt syfte föll alltså på den kvalitativa intervjun, Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att den kvalitativa intervjun är en bra metod att bruka när man 

vill ta del av respondenternas tolkningar och tankar kring ett valt ämne, i vårt fall alltså 

pedagogers uppfattning om inomhusmiljöns betydelse för verksamheten. Den kvalitativa 

intervju ger kunskap genom kommunikation med respondenten och eftersom vi även lutar oss 

mot den sociokulturella teorin blir kommunikationen ett viktigt redskap för att kunna ta del av 

andra människors tankar och tolkningar kring ett fenomen.  Säljö (2000) beskriver hur 

människan genom kommunikation får en uppfattning och möjlighet att bli delaktig i sin 

omvärld. Johansson och Svedner (2010) framhåller att den kvalitativa intervjun är ett redskap 

som används för att få uttömmande svar från respondenterna.  

 

Innan intervjuerna påbörjades hade vi läst på kring teorier, litteratur riktat mot vårt valda 

ämne samt läroplan för förskolan. Patel och Davidsson (2011) poängterar just vikten av att 

man innan intervjuerna har förkunskaper inom ämnet. Vi anser att detta gav oss ett bra 

underlag för våra intervjuer och hur intervjufrågorna framställdes. Vi valde sedan ut de 

personer vi ville intervjua genom vad Svenning (2003) kallar för ett selektivt urval, dessa 

personer kände vi till sedan tidigare vilket vi anser har bidragit till att intervjuerna fungerat 

bra och att intervjuerna genomfördes på ett avslappnat sätt. När vi diskuterade hur många 

intervjuer som skulle genomföras hade vi från början av studien tänkt genomföra sex till åtta 

olika intervjuer, dock valde vi utifrån vad Trost (2010) skriver att genomföra ett mindre antal 

intervjuer. Trost skriver att få intervjuer som genomförs på rätt sätt och som ger uttömmande 

svar är bättre än ett flertal som inte ger den informationen man vill åt. Därför valde vi efter att 

ha genomfört fyra intervjuer, att nöja oss med det materialet vi fått fram genom intervjuerna. 

Hade vi genomfört fler intervjuer hade vi säkert fått mer material att jobba med, men utifrån 

det material vi redan fått fram kände vi att vi hade en bra grund inför vår analys och vi 

nyttjade istället tiden på att analysera de svar vi fått fram utifrån dessa, för att på så sätt ta 

reda på kärnan i vad respondenterna har sagt och kunde utifrån detta besvara vårt syfte. 

Tidsaspekten var också avgörande för valet av fyra respondenter, vi kände att tiden inte skulle 

räcka till ifall vi hade haft mer material att analysera då denna process enligt oss tar lång att 

genomföra. Vi ville istället lägga tiden på att analysera de intervjuer som redan var 

genomförda och få en djupare förståelse för det insamlade materialet. 

 

Inför intervjuerna valde vi att ringa till de personer vi ville skulle delta i vår studie. De som 

hade möjlighet att ställa upp på en intervju fick sedan ett brev (se bilaga 1) som innehöll våra 

kontaktuppgifter samt etiska riktlinjer. Vi klargjorde utifrån Trost (2010) vårt syfte för 

respondenterna både i det telefonsamtal som genomfördes samt i brevet som vi skickade. Vi 

var även nog med att informera respondenterna om att deras medverkan var frivillig samt att 

de garanterades anonymitet. Vi valde även utifrån vad Johansson och Svedner (2010) skriver 

att meddela respondenterna kring de etiska aspekterna i det brev som de fick ta del av. 

Respondenterna kände även till oss sedan tidigare vilket vi tror bidrog till att de ställde upp på 

intervjuerna och att de delade med sig av sin livsvärld till oss. En svårighet som vi stötte på 

under förstadiet av intervjuerna var att respondenterna hade svårt att avsätta tiden för våra 

intervjuer då tidsplanen var knapp, vi valde att låta de bestämma när det passade dem att delta 

i intervjun. De avsatte sedan tiden under deras arbetsdag och vi genomförde intervjuerna på 
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deras arbetsplats vilket de själva valde.  Vi tycker att valet av att genomföra intervjuerna på 

deras arbetsplats både var positivt och negativt. Bra i det avseendet att pedagogerna var 

bekväma med platsen och att de kunde slappna av på ett annat sätt än om intervjun hade 

genomförts på en plats som vi valt. Det negativa vi såg med valet platsen var att några av 

respondenterna inte hade något personalrum eller annat avskilt rum vilket enligt oss gjorde att 

barngruppen som lekte utanför rummet skapade stress hos respondenterna, då intervjuerna 

skedde på arbetstid.  

 

Vi valde att spela in intervjuerna utifrån vad Trost (2010) säger. Detta för att vi skulle ha 

möjlighet att sedan skriva ut intervjuerna ord för ord och ha möjlighet att genomföra en 

noggrann analys av materialet. Det vi kunde se var att respondenterna inledningsvis blev lite 

nervösa av detta, men vi var noga med att poängtera att ingen förutom vi skulle lyssna på det 

inspelade materialet utan att det endast var ett verktyg för oss att kunna analysera svaren. 

Under intervjuerna deltog vi båda två, dock hade en huvudansvaret för att ställa frågorna 

medan den andra förde kompletterande anteckningar. Vi hjälptes åt under intervjuernas gång 

med att ställa följdfrågor till respondenterna. Vi anser att vi lärde oss mycket under 

intervjuernas gång och efter varje intervju insåg vi att vi hade lärt oss något nytt kring hur 

man ställer frågor på rätt sätt samt hur viktigt det är att respondenterna känner sig avslappnade 

i intervjusituationen. Eftersom att respondenterna kände till oss sedan tidigare blev 

intervjuerna avslappnade och kunde ibland likas vid ett vardagligt samtal. Vi ser detta både 

som en fördel och en nackdel, fördelen är att respondenterna vågade berätta om sina 

erfarenheter och tankar kring ämnet men nackdelen blev att samtalet ibland ”skenade iväg” 

och började handla om andra saker än vad som var tänkt. Vi fick då leda in respondenterna på 

våra frågor igen vilket vi ändå kände gick bra.  

 

Arbetet med att färdigställa intervjufrågorna tog längre tid än vad vi trodde, detta eftersom att 

det var svårt att få till de rätta frågorna som skulle ge oss svar på vårt syfte men även för att vi 

skulle ha möjlighet att få så uttömmande svar som möjligt. Vi fick hela tiden tänka om kring 

hur frågorna formulerades och vilka ord som vi använde oss av så att inte frågan skulle bli 

ledande eller kunna besvaras med ja eller nej. Vi insåg att ordvalen i utformningen av 

frågorna har stor betydelse, vi valde därför att inte ställa många frågor som inleds med varför 

utan istället konstruerade vi frågorna utifrån ordet hur. En annan svårighet som vi stötte på var 

att konstruera frågor som skulle ge oss svar som kunde kopplas till vårt syfte med studien. Vi 

kände att frågorna lätt svävade iväg och inriktades på fel saker, men med stöd av vår 

handledare kunde vi tillslut färdigställa våra intervjufrågor. Under intervjuerna ställde vi även 

olika följdfrågor utifrån de svar vi fick från respondenterna, detta för att intervjuerna skulle 

flyta på bra och att respondenterna skulle känna att deras svar var av betydelse. Vi tycker att 

intervjuerna på detta sätt fick en bra karaktär och gjorde att vi var närvarande samt att vi 

kunde få ut mer information kring de frågor vi tidigare formulerat.  

 

Vi valde att inte presentera våra frågor för respondenterna innan intervjun skulle genomföras, 

detta för att vi ville att respondenterna skulle svara utifrån deras egna tankar. Om 

respondenterna hade fått läsa frågorna innan intervjun tror vi att de hade gett oss de ”de rätta 

svaren” istället för att utgå ifrån deras egna uppfattningar och upplevelser kring 

inomhusmiljön. Respondenterna fick dock ta del av vårt syfte i brevet som de fick tilldelat till 

sig, detta för att de skulle ha en inblick i vad intervjun skulle komma att handla om och att de 

fick reflektera fritt kring inomhusmiljöns betydelse för verksamheten.  

 

Intervjuerna startade med att vi ställde några inledande frågor för att intervjuerna skulle starta 

på ett avslappnat sätt, sedan fortsatte vi med en fråga som inleddes med ”beskriv hur” i syfte 
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att pedagogerna skulle känna att de fick beskriva fritt kring ämnet och komma in bra i 

samtalet. Under samtalets gång försökte vi uppmuntra respondenterna att berätta och förklara 

så utförligt som möjligt, vi bekräftade även det de sa med att nicka eller le för att 

respondenterna skulle få respons på det de berättade. Ett problem som vi stötte på var dock att 

vi ibland råkade säga ”Ja, precis ” vilket kan ses som att vi visade pedagogerna att de svarat 

”rätt”, vilket inte var vår mening utan vi ville bara att respondenterna skulle känna att vi 

uppmuntrade dem att berätta mer och att vi lyssnade till vad som sades. 

 

Utifrån vårt insamlade material kunde vi sedan genomföra en analys av detta. Den började 

med att vi lyssnade igenom intervjuerna ett par gånger för att sedan skriva ner dem ordagrant 

vilket Trost (2010) samt Johansson och Svedner (2010) beskriver som en fördel när man skall 

påbörja analysarbetet. Transkriberingen av materialet tog ganska lång tid men gav oss en bra 

förståelse för vad som sagts och underlättade arbetet med kategoriseringen. Utifrån detta 

kunde vi sedan kategorisera materialet utifrån vad som upprepande gånger hade sagts under 

intervjuerna. Vi utgick även från Öhrling (2000) när vi genomförde arbetet med att skapa 

teman av den information som vi fått fram. Vi tyckte även att det var bra att man kunde gå 

tillbaka och lyssna på de inspelade intervjuerna för att få en djupare förståelse kring vad som 

egentligen har sagt, detta för att lyssna till tonfall och ordval och sedan kunna tolka och förstå 

vad respondenterna sade på ett djupare plan.   

 

6.3 Resultatdiskussion 

 

Känslan efter våra genomförda intervjuer är väldigt positiva, pedagogerna berättade mycket 

kring hur de upplever inomhusmiljön och dess betydelse för verksamheten. Alla pedagoger 

berättade hur de arbetar med inomhusmiljön och hur viktig den är för barns lärande, här ser vi 

en tydlig koppling till vad Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver, de framhåller 

att pedagogen bör skapa en pedagogisk miljö eftersom miljön har en stor betydelse för barns 

lärande. De poängterar även att en fungerande inomhusmiljö är viktig för barns utveckling 

och lärande.  

 

I resultatet framkom även fram att inomhusmiljön skapar förutsättningar för vilken 

verksamhet som kan bedrivas. Miljön bör vara trygg och barnen bör få vara delaktiga i 

utformningen av inomhusmiljön och deras tankar och upplevelser av miljön bör tas på allvar 

av pedagogerna. Det visade sig även att om barnen får vara delaktiga kan ett positivt klimat 

skapas på förskolan, vilket resulterar i att barnen lär och utvecklas som individer.  

 

Resultatet visar på vikten av reflektion och diskussion i arbetslaget samt tillsammans med 

barnen kring hur de ska utforma inomhusmiljön så att den passar verksamheten. Reflektionen 

kan även ge pedagogerna nya tankar, idéer och verktyg för att komma fram till hur miljön på 

bästa sätt skall förändras så att den passar den nuvarande barngruppen. Åberg och Taguchi 

(2005) styrker vikten med reflektion och kommunikation mellan pedagoger och barn för att 

miljön skall kunna utformas till en meningsfull miljö för barnen.  

 

I resultatet framkom det att pedagogerna anser att de kan skapa en bra inomhusmiljö genom 

att vara närvarande och på så sätt få syn på vad som fungerar eller inte, detta kan då medföra 

att en förändring sker och blir något som är positivt för verksamheten. Genom att ha en 

inblick i barnens livsvärld kan barnens enskilda behov tas till vara när inomhusmiljön ska 

formas. Sheridan (2009) beskriver vikten av samspel och kommunikation mellan pedagoger 

och barn, för att på så sätt kunna öka kvalitén i förskolan. I resultatet kan man utläsa att en 
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förändring inte bör ske allt för ofta, förändringen måste även ses ut ett stort perspektiv där alla 

barns individuella behov tas med i beräkningen. En förändring kan ha en negativ inverkan på 

ett barn vilket pedagogerna måste ta hänsyn till. Skantze (1995) tar också upp betydelsen av 

att pedagogerna tar hänsyn till vilka barn som finns i barngruppen. I resultatet kan man även 

se att pedagogerna bör förklara för barnen varför förändringen har skett och hur barnen nu kan 

använda sig av rummet. Strandberg (2006) skriver att pedagogerna måste förklara för barnen 

varför miljön har ändrats och hur förändringen har gått till, syftet med det är att beskriva 

rummets nuvarande funktion.  

 

I resultatet kan man se att de fyra verksamheterna erbjuder barnen en liknande befintlig miljö, 

med olika rum som har olika förutbestämda syften. Dock framkom det att barnen ofta 

utnyttjar rummen utifrån sina egna syften och de använder därför inte alltid rummen utifrån 

det tänka syfte vilket pedagogerna framhöll som positivt. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) lyfter fram att den fysiska miljön inte bör vara statisk utan att verksamheten anpassas 

så att den kan användas på ett flexibelt sätt av barnen. En negativ aspekt av de befintliga 

miljöerna var rum som benämndes av de intervjuade som ”genomgångsrum”. Dessa rum 

gjorde att barnen blev ”störda” av att andra passerade genom rummet vilket gör att barnens 

aktiviteter kan bli avbrutna, pedagogerna ser det som en negativ följd ifall rummet är ett 

”genomgångsrum”. Resultatet visar även på svårigheterna med att förändra den rådande 

grovstruktur som finns vilket gjorde att en förändring på det planet inte var möjlig, men att 

mindre förändringar genomförs och ses som något positivt för barnen och verksamheten. 

 

Barnens intresse framkommer som en central aspekt i resultatet detta kan vi även se i Bjervås 

(2003) där han beskriver att en pedagogisk miljö inte behöver se ut på ett visst sätt utan att 

den istället bör utformas utifrån barnen och barngruppen som befinner sig på förskolan. I 

resultatet framkom det att pedagogerna anser att inomhusmiljön bör utformas efter de 

intressen som barnen har vilket skapar en miljö som är i ständig förändring utifrån barnen. 

Miljön bör erbjuda barnen en utmaning, därav är det viktigt att pedagogerna inte erbjuder 

barnen en ”färdig” miljö som är låst, utan att den kan förändras under dagen och detta utifrån 

barnens fantasi och lek. Åberg och Taguchi (2005) beskriver hur barnen skall ha möjlighet att 

anpassa miljön utifrån vad som passar dem. Det framkom även i resultatet att pedagogerna 

bör vara anpassningsbara och ha ett öppet sinne för att på så sätt inte bromsa barnen i deras 

utveckling av leken.  Resultatet visar att pedagogerna framhåller skapande och konstruktion 

som viktiga delar av verksamheten när det kommer till barnens intresse, utveckling och 

lärande. Barnen bör även få ha en lugn och trygg plats där de kan vila och koppla av. I 

resultatet framkommer det att barnens alla behov ska tillgodoses av miljön.  

 

Betydelsen av inomhusmiljön visas i materialet som finns på förskolan samt hur detta material 

är placerat. Resultatet visar att materialet bör vara på barnens nivå för att barnen skall ha 

möjlighet att vara självständiga och kompetenta. Det framkom dock att platsbrist är en av 

orsakerna till att allt material inte är placerat på den nivån, en annan orsak som lyftes fram var 

barnens ålder vilket kunde resultera i att vissa material ej var tillgängligt för barnen. Dock 

framkom andra åsikter kring detta, där det ansågs att barnen är kompetenta och kan lära sig att 

hantera olika slags material. Inomhusmiljön bör även innehålla olika slags material som utgår 

ifrån barnens intressen samt för att skapa nya intressen hos barnen, eller som en del i 

temaarbeten, Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver vikten av att förskolan 

erbjuder ett varierande och inbjudande material som i sin tur väcker intresse hos barnen. I 

resultatet kan man utläsa att materialet skall finnas i olika former, även löst material som 

barnen kan flytta och utnyttja i deras lek, här kan man se en koppling med vad Persson (2008) 

samt vad Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver, de menar att materialet bör vara 
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tillgängligt för barnen och att de utifrån sina lekar ska ha möjlighet att flytta runt materialet på 

förskolan. I resultatet framkom även att rummen bör förändras och materialet bör bytas ut 

med tiden för att utmana barnen, detta behöver inte vara stora förändringar utan det räcker 

ibland att ett material byter plats eller byts ut för att ett intresse hos barnen skall väckas. De 

Jong (1996) framhåller även hon att med små medel kan inomhusmiljön på förskolan 

förändras. Materialet bör även visas på ett överskådligt sätt för barnen, för att barnen lättare 

skall kunna se vilket material som finns tillgängligt.  

 

Rummens utformning är olika på de förskolor där respondenterna arbetar, det finns allt ifrån 

stora till små rum för barnen att tillgå. De små rummen utnyttjades av barnen för att leka 

avskilt ifrån barngruppen medan de stora rummen användes i större utsträckning som 

”mötesplatser”, vikten av dessa belyser Åberg och Taguchi (2005). I resultatet benämndes 

dessa rum som ”målarrummet”, ”matrummet” och ”lekhallen”. Det framkom även i resultatet 

att det finns ett behov av fler rum som kan fungera som mötesplatser och en plats där dialog 

och samspel mellan barnen kan ske.  

 

Resultatet visar på hur inomhusmiljön i stort har sett likadan ut i många år, med detta menas 

de olika bestämda syften som finns med rummen på förskolan (såsom målarrum, byggrum 

och dockrum). Det framkom i resultatet att det kan vara svårt att förändra det tankesättet 

eftersom att pedagogerna lätt fastnar i det som alltid har varit och att förskolan skall ses som 

ett komplement till hemmet. En stor förändring som har skett under åren är materialets 

placering, materialet har blivit mer tillgängligt för barnen och pedagogerna arbetar för att göra 

barnen självständiga. Orsaker till att inomhusmiljön inte förändras så ofta som det önskades 

var brist på tid, pengar och pedagogernas intresse. En annan aspekt på varför materialet inte 

förnyas var vikten av att materialet helst skulle vara praktiskt för pedagogerna att hantera, 

även om detta skedde på barnens bekostnad. Dock kan man se i resultatet att det är viktigt att 

barnen får möta en föränderlig miljö och att pedagogerna arbetar för att hela tiden förändra 

miljön utifrån vad som är bäst för barnen. Pramlig Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter 

också fram att pedagoger som är verksamma inom förskolan ska skapa en miljö som 

förändras då detta medför att den även utmanar och stimulerar barnen.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

 

Vi har fått fram ett resultat som visar på pedagogernas uppfattningar kring inomhusmiljöns 

betydelse men vi skulle önska att man fick med barnens perspektiv då de kan uppleva miljön 

på ett annat sätt än vad pedagogerna gör. I vårt resultat framkom det att pedagogerna 

exempelvis uppfattar att det mesta av materialet är placerat på barnens nivå eller att barnen 

har tillgång till allt material, det skulle enligt oss vara intressant att forska vidare kring det och 

om barnen själva anser att materialet är så tillgängligt som pedagogerna berättar om. Slutligen 

skulle en intressant aspekt vara ifall man undersöker hur barn själva skulle utforma miljön på 

förskolan om de fick vara med och påverka fritt.  
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      Bilaga 1 

 

 

Hej! 

Vi håller på att skriva ett examensarbete om inomhusmiljöns betydelse i förskolan. Syftet med 

undersökningen är att öka vår kunskap om pedagogers tankar om inomhusmiljöns betydelse 

för verksamheten.  Vår förhoppning är att denna undersökning skall bidra till mer kunskap, 

inte bara för oss själva utan även för andra pedagoger i förskolan.  

Det material som samlas in under intervjun kommer endast att användas som underlag till vårt 

examensarbete. Er medverkan är givetvis frivillig och ni kan när som helst avbryta ert 

deltagande. I vår uppsats kommer vi inte redovisa vilka förskolor och pedagoger som deltagit 

och er anonymitet kommer garanteras.  

 

Är det något ni funderar över kan ni nå oss på: 

Frida Lundström Mobil:  Mailadress:                           

  

Jenny Eriksson Mobil:  Mailadress: 

   

 

 

Med vänliga hälsningar  

Jenny och Frida 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Introduktionsfrågor:  

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

 

Som besökare lägger man märke till lokalerna på sitt sätt men beskriv Du 

hur utformningen av inomhusmiljön på er förskola ser ut. 

 

Har det någon betydelse för verksamheten hur inomhusmiljön ser ut enligt dig? Hur då? 

 

Varför ser inomhusmiljön ut på det sättet som den gör idag? 

 

- Har den alltid sett ut så här? 

 

Om/När ni förändrar miljön här, varför gör ni det? 

 

Rummen ser olika ut. Varför/I vilket syfte? 

 

Om man skulle förändra här, hur skulle man göra det enligt din mening? 

 

- Finns det något som inte går att förändra? 

 

- Om man skulle förändra här - hur ofta borde man göra det enligt dig? 

 

Anser du att det finns några negativa konsekvenser med att miljön 

förändras? 

 

 

 

 

 

 

 

 


