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Sammanfattning 

 

Vårt syfte med denna studie var att synliggöra hur förskollärare planerade och 

utformade den pedagogiska inomhusmiljön för att främja barnens utveckling och 

lärande, samt möjligheter och begränsningar för skapandet av inomhusmiljön. Vi valde 

även att observera hur materialet var placerat och om det var tillgängligt för barnen i 

inomhusmiljön. Vi har genomfört en kvalitativ studie, med fallstudie som metod, 

bestående av triangulering (intervju, observation och dokumentation). I vår studie 

besökte vi två stycken förskolor i mellan Sverige och intervjuade två förskollärare samt 

en specialpedagog, detta för att få en bredare bild av resultatet av vår studie. 

Under vår studietid samt arbetslivserfarenheter har vi uppmärksammat att 

inomhusmiljön kan skiljer sig på olika förskolor. Detta har medfört att vi finner det 

intressant att ta del av olika förskollärares perspektiv hur de utformar en pedagogisk 

inomhusmiljö. 

Studien har visat hur förskollärarna utformade inomhusmiljön för att främja barnens 

utveckling och lärande. Vi har även tagit del av hur inomhusmiljön var utformad genom 

observationer och dokumentationer på förskolorna.  

I studien har vi genom tidigare forskning, valda teoretiska utgångspunkter samt relevant 

litteratur belyst inomhusmiljöns betydelse. 

I läroplanen för förskolan betonas vikten av att inomhusmiljön i verksamheten ska vara 

trygg och inbjuda till lek och aktivitet som skapar lärandesituationer för barnen. Det är 

förskollärarens ansvar att tillsammans med övriga pedagoger erbjuda detta i 

verksamheten Skolverket (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

För att finna relevant forskning till vårt valda ämne har vi sökt på data baserna 

Eric (EBSCOhost) och Google Scholar. 

Nyckelord: 

Förskola, inomhusmiljö, pedagogiska miljöer, material, preschool, preschool teacher, 

environment 



 

 

 

 

  



 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka de förskollärare som ställt upp i intervjuer samt gett oss 

möjlighet att observera och dokumentera inomhusmiljön på förskolorna. Vi vill även 

tacka specialpedagogen för att du tog dig tid att samtala med oss om din kartläggning av 

inomhusmiljön på förskolan. 

Ett varmt tack går även till vår handledare Maud Söderlund som vägglett oss i vårt 

skrivande. 

Vi vill även tacka våra familjer som ställt upp och stöttat oss under hela vår studietid.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för många givande diskussioner och 

reflektioner och ett gott samarbete. 

Vi hoppas att denna studie kommer att väcka många tankar och reflektioner om hur 

viktig inomhusmiljön är för barnens utveckling och lärande. 
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1. Inledning  

Förskolan ska lägga grunden till livslångt lärande, inomhusmiljön ska främja barnen till 

kreativitet i lek och lärande. Pedagogerna ska erbjuda en utmanande miljö som 

stimulerar till lärande och utveckling (Skolverket, 2010). 

Vi vill observera inomhusmiljön på förskolan och ta del av två förskollärares tankar 

kring hur de planerar och utformar inomhusmiljön för att främja barnens utveckling och 

lärande. Även ta del av förskollärarnas tankar om möjligheter och begränsningar i 

skapandet av inomhusmiljön. Under observationerna dokumenterar vi inomhusmiljön 

utifrån placering av material och artefakter. 

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med begreppet ” den tredje pedagogen” 

som härstammar från den italienska Reggio Emilia pedagogiken. Med ” den tredje 

pedagogen” menar man att en väl fungerande inomhusmiljö kan räknas som en extra 

pedagog på förskolan.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter inom 

yrket har vi uppmärksammat att inomhusmiljön skiljer sig på olika förskolor.  Där av 

finner vi det intressant att få ta del utav olika förskollärares perspektiv på en 

utvecklande och lärande inomhusmiljö. 

Med benämningen förskollärare menar vi en person med förskollärarexamen, pedagoger 

är alla som arbetar i arbetslaget på förskolan. Inomhusmiljö innefattar fysiska och 

psykiska aspekter, rummen, klimat, material (leksaker, pussel, spel, papper, pennor, 

färger, lera mm), artefakter (möbler, ljussättning, och ting/saker på väggarna). 
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2. Bakgrund  

I bakgrundsdelen presenterar vi en tillbakablick på förskolans historia för att få en 

förståelse för hur förskolan har utvecklats genom åren. Sedan presenterar vi tidigare 

forskning som berör inomhusmiljö, utveckling och lärande. Under teoretiska 

utgångspunkter lyfter vi två pedagogiker (Montessori och Reggio Emilia) som anser att 

inomhusmiljön har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Dessa två 

pedagogiker är tydliga i sina beskrivningar hur inomhusmiljön utformas samt att 

inomhusmiljön en stor roll i förskoleverksamheten.  Vi kommer även att presentera en 

teoretiker (Vygotskij) vars tankar speglar sig i Sveriges förskolor.  

Vi har även valt att använda litteratur som för oss är relevant för vårt valda ämne.  

 

2.1 Tillbakablick i förskolans historia 

Sverige var i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ett land i förändring, man 

flyttade mer och mer in till större städer vilket gjorde att det blev större avstånd mellan 

familjemedlemmar och släkt. Tidigare kunde man hjälpa varandra med barnpassning 

och andra tjänster, det blev allt mer svårt att sköta både hem, hushåll och barn. Många 

av kvinnorna var ensamstående och behovet av omsorg ökade i samhället. Denna 

förändring medförde en diskussion för att finna en lösning på vart barnen skulle vistas. 

Under 1800- talet startade en del barninstitutioner i Sverige, deras huvudsakliga syfte 

var att ta hand om barn som saknade tillsyn. Runt år 1850 öppnades de första 

barnkrubborna i Sverige (ordet barnkrubba syftar på krubban som Jesusbarnet låg i). 

Barnkrubborna bedrevs huvudsakligen med bidrag främst ifrån privat personer s.k. 

välgörare. De verksamma inom barnkrubborna lade ner mycket tid och energi att samla 

in pengar till verksamheten. Omkring sekelskiftet 1900 kom barnträdgårdarna i Sverige, 

barnträdgård är en svensk översättning från den tyska kindergarten med Fröbel 

pedagogiken i fokus. Friedrich Fröbel liknar barnet med ett frö, som behöver ha omsorg 

och omvårdnad för att växa och utvecklas till en planta. Han var emot begreppet skola 

och att barnen inte bör skolas utan snarare få utvecklas samt den vuxne ska inte vara 

lärare utan den som observerar och stödjer barnen i dess utveckling (Tallberg Broman, 

1995). 

Därefter startades begreppet daghem som ansågs som en verksamhet med en allsidig, 

objektiv miljö som skulle fostra barnet att tillsammans med andra människor ge en extra 
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skjuts i livet. De vuxna behövdes för att stimulera och vägleda barnen i livet man 

menade även att barnen skulle få leka innan vuxenlivet startade. 

Daghemmets verksamhet kunde ses som ett komplement till de brister som finns 

hemmet men även i samhället Inte förrän på 1940-talet kom benämningen förskola 

(Lundahl, 1995). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Nordin-Hultman (2004) har i sin forskning observerat förskolor i Sverige och i England 

och sett skillnader på hur pedagoger skapar inomhusmiljön. De mest framträdande 

skillnaderna mellan svenska och engelska förskolor är, att i England finns mer material 

framme som barnen själva har tillgång till. Det är även skillnad på mängden material, 

där den engelska förskolan har ett större utbud på material än den svenska förskolan. Ett 

exempel på placering av material i förskolan är att i den svenska förskolan arrangeras 

ofta vattenlek i ett våtrum med vattenleksaker. Medan i den engelska förskolan används 

en nedsänkt balja i ett bord som är placerad i det rum där barnen mest vistas.  I den 

engelska förskolan är det vanligt förekommande att pedagogerna arrangerar materialet 

för att väcka nyfikenhet hos barnen. Den pedagogiska miljön har betydelse för hur 

barnet är och blir på olika sätt i olika sammanhang och miljöer. En inomhusmiljö kan 

uppmuntra till lugna aktiviteter lika som den kan uppmuntra till livliga aktiviteter.  Det 

är rummet som skapar barnet och har betydelse för barnets subjektskapande. Med 

subjektskapande menar Nordin-Hultman att rummet/miljön påverkar barnet hur det 

agerar, vilka regler och normen som är gällande för situationen. Även barnets identitet 

kan förändras i förhållande till förskolans inomhusmiljö.  ”Ett barn som kallas en typisk 

tvååring i en tid och en kultur kan i princip ses som ett avvikande barn i en annan tid 

och kultur” (Nordin-Hultman, 2004, s.38). Materialet i rummet bör väcka kreativitet hos 

barnen och leda till att barnen finner intressanta och lärorika aktiviteter (Nordin-

Hultman, 2004). 

  

Björklid (2005) menar att förskolan är den första miljö där fokus ligger på utveckling 

och lärande som barnen kommer i kontakt med. ”Arbetsmiljön påverkar lärandet, men 

skolan är inte bara en arbetsmiljö utan också en utvecklingsmiljö” (Björklid, 2005, s. 

13).  För att främja barnens positiva utveckling behövs en stimulerande arbetsmiljö 

enligt läroplanen. Den fysiska miljön på förskolan har betydelse för barnens 

lärandeprocesser, den fysiska miljön sänder tydliga signaler som kan uppfattas som 
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välkomnande eller inte i rummet. Artefakterna har stor inverkan på hur rummet 

uppfattas, t.ex. ljuset i rummet, val av kulörer, material, hur rummet är uppbyggt, detta 

kan påverka barnens välbefinnande. Många förskolor bedrivs i äldre byggnader, som 

när de byggdes var anpassade för den dåtidens barngrupper, som bestod av färre barn än 

dagens barngrupper. Detta medför att verksamheten inte kan bedrivas på ett önskvärt 

sätt och ljudnivåerna blir höga även i rummen avsedda för avskildhet (Björklid, 2005). 

 

Ivarson Jansson (2001) har i sin avhandling gjort personalundersökningar med anställda 

på förskolan där bland annat lokalernas utformning fanns med som en del i 

undersökningen. Det visar sig att lokalernas utformning ses som en betydande del av 

genomförandet i verksamheten menar personalen. Stora lokaler ger större yta per barn 

som medför fler möjligheter till grovmotoriska aktiviteter. Inomhusmiljöns utformning 

och karaktär visar sig ha betydelse.   

Skantze (1989) beskriver i sin avhandling vikten av att den fysiska miljön bör vara 

variationsrik, som i sin tur leder till både fysisk och psykiskt utforskande. Barnen ska få 

möjlighet att använda sig av alla sina sinnen i inomhusmiljö. För barnen är en tydlig 

fysisk miljö viktig, barnen behöver ha en tillåtande, utforskande och identifierbar miljö. 

Detta leder till att barnen känner meningsfullhet och blir nyfikna på vad miljön har att 

erbjuda. I inomhusmiljön bör barnen få utrymme för meningsskapande i många olika 

teman, så som vila, lek, utforskande, ha roligt, kunna orientera sig samt ha en trygg 

miljö. Det är av stor vikt för barnen att de får möjlighet att göra inomhusmiljön till sin 

egen vilket kräver en tillåtande miljö.  

 

Löfdahl (2002) skriver i sin avhandling om meningsskapande i barnens lek.  Med 

meningsskapande menar Löfdahl barnens lärande.  För att barnen ska få en meningsfull 

lek bör inomhusmiljön vara tillåtande att förändras efter barnens behov och intressen. 

Den fysiska miljön liksom den sociala miljön kan både skapa möjligheter men även 

begränsa barnens lek. För barnen kan t.ex. en kudde representera en gravplats, 

klippblock eller julgran, det är därför av vikt att pedagogerna har ett tillåtande 

förhållningssätt. ”Barnens lekhandlingar påverkas av såväl kamratkulturens sociala 

kontext som den fysiska miljön” (Löfdahl, 2002, s. 193) 

 

I Att erövra omvärlden (Barnomsorg och skolakommittén, 1997), som är ett utkast till 

förskolans läroplan läggs vikt vid den pedagogiska miljön.  Som pedagog bör man vara 
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medveten om den pedagogiska miljöns inverkan på barnens lärande samt vilket budskap 

miljön förmedlar. Att pedagoger är medvetna och reflekterar tillsammans om miljöns 

möjligheter och betydelse på förskolan. Genom att vidare förändra miljön och därmed 

dess budskap om sin pedagogiska syn. Miljön bör inbjuda barnen till att inspireras att 

vilja utforska och upptäcka nya möjligheter.  

 

Fontaine, Torre, Grafwallner och Underhill (2006) menar att en hög kvalité på förskolan 

gynnar barnens utveckling. Många barn tillbringar i genomsnitt sex timmar om dagen i 

barnsomsorg utanför hemmet, skribenterna menar att miljön runt barnen inte alltid är 

optimal.  I denna artikel använder de sig av Ecers (Early Childhood Environment Rating 

Scale) för att mäta kvalitén av verksamheten. I artikeln har de följt förskolor och 

observerat inomhusmiljön och har utgått från Ecers sju områden.  

Områdena är:  

• Rummet och dess material/inredning 

• Omvårdnad 

• Språkutveckling/ litteracitet 

• Lek och lär  

• Sociala samspel  

• Verksamheten organisation   

• Samverkan mellan föräldrar och personal 

Resultaten mellan år 2001 och 2003 visar att pedagogerna har tagit till sig av 

mätningarna och förändrat inomhusmiljön till det bättre och där av fått högre resultat.  

Kärrby (1997) har utarbetat en svensk variant av Ecers. Vidare i sin forskning beskrivs 

olika sätt hur bedömningen av kvalité i förskolan kan göras. Kvalité i förskolan bygger 

på en helhetssyn som innefattar didaktik, kunskap om barnens utveckling och lärande, 

material/artefakter samt pedagogens ledarskap och kompetens. Pedagogerna ansvarar 

för att inomhusmiljön utformas så att alla områden blir tillgodosedda. Forskning har 

visat att utformingen av inomhusmiljön har störst betydelse för kvalitén för barnen i 

förskolan. Pedagogerna bör reflektera över hur de utformar en verksamhet som ger 

förutsättningar för barnen, att utveckla förståelse, samspel, skapande samt glädje. 

Grundfrågan pedagogerna bör ställa sig är ”Vad är bäst för barnen?”(Kärrby, 1997, 

s.30).      
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Montessori pedagogik  

Grundaren av Montessori pedagogik är Maria Montessori (1870-1952) från Italien. För 

Montessori (1976)  pedagogik är det av vikt att inomhusmiljön är skapad så barnen kan 

nå, tillexempel låga bord, stolar och skåp, miljön ska vara anpassad för barnen.  

Under uppväxten går barnen igenom olika mottaglighets perioder (sensitive periods), 

med det menas det att under vissa perioder är de extra mottagliga för t.ex. 

språkinlärning och sinnesinlärning. De vuxna måste vara uppmärksamma på dessa 

perioder för att kunna erbjuda en miljö som gynnar barnets utveckling och lärande. Om 

barnet därför ges en fri omgivning som passar barnets befintliga period så kommer 

barnets mentala utveckling på ett naturligt sätt ta form.  

Det är barnens behov och önskningar som står i fokus, de vuxna bör hjälpa barnen att 

göra själva. ”Det är barnen som visar vägen och jag följer den” (Montessori, 1976 s.5). 

Detta är tanken som ligger till grund för vuxnas agerande tillsammans med barn. Utifrån 

Montessoris (1976) observationer från skolor visar att mindre barn ofta lägger märke till 

om något är fel placerat och korrigerar därefter felet. Ordning är något som är viktig och 

lustfyllt för barnen, men oordning kan även ses som en stimulans som väcker glädje ”att 

ställa till rätta” hos barnen.    

  

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) beskriver att Maria Montessori har 

under hela sitt liv observerat barn i olika delar av världen. I sin forskning har 

Montessori kommit fram till att alla barn oavsett ekonomisk bakgrund, kultur och 

uppväxt går igenom samma utvecklingsfaser och har likartade behov oavsett var man 

bor. Under sina observationer upptäckte hon vad barnen var intresserade av samt hur 

barnen hanterade olika problem. 

Utifrån Montessori pedagogiken bör miljön ge barnen stor frihet till att utforska och 

göra upptäckter som leder till lärande. Lärare (Montessori benämner förskollärare som 

lärare i sin text) bör inta en observerande roll för att se var barnen befann sig i sin 

utvecklingsfas för att kunna tillgodose barnens behov. Barnen bör få utrymme att själva 

klara så mycket som möjligt, läraren bör vara närvarande men befinna sig i barkgrunden 

med positiv feedback.  

Faktorer som kännetecknar Montessori pedagogiken är att inomhusmiljön ska vara 

utformad utifrån barnens behov, barnen ska själva kunna välja arbete som läraren innan 
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har visat hur man hanterar. Inlärningen blir mer effektiv när barnen själva får välja 

något de finner intressant att arbeta med. Barnen har möjlighet att arbeta individuellt 

eller tillsammans med någon. Det är av stor vikt att barnen utvecklas motoriskt, socialt, 

andligt, emotionellt och intellektuellt för att få goda förutsättningar i framtiden.   

Läraren har inte en traditionell lärarroll utan agerar mer som en handledare med tillit till 

att barnen vill och kan lära. Undervisningen speglas av omsorg och omtanke för vår 

gemensamma jord.  

Vid utformning av inomhusmiljön är möbler utformade i olika höjd för att tillgodose 

barnen, hyllor med material samt artefakter på väggarna är placerade i barnens höjd. 

Materialet finns alltid framme och har alltid en bestämd plats, utlagt från vänster till 

höger utifrån lätt till svårt. Våra olika sinnen finns representerade i materialet (känsel, 

syn, hörsel, smak och lukt). Rummet är inrett med ljusa neutrala färger som anses 

stimulerar barnen positivt, det ska även kunna tillgodose barnens behov att röra sig men 

samt få en stund av avskildhet (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997).  

Reggio Emilia Pedagogik 

Loris Malaguzzi (1921-1994) från Italien, grundare av Reggio Emilias filosofi har inte 

skrivit så mycket om sina pedagogiska tankar. Han såg sin pedagogik som något som 

ständigt bör förnyas, och ville därför inte skriva ner sina tankar för att inte förhindra att 

tankesättet inte ska bli bestående. Filosofin är inte en färdig mall, utan bör anpassas 

efter barnet man har framför sig (Gedin & Sjöblom, 1995). 

Utifrån ett seminarium med Loris Malaguzzi som talare 1993 beskrevs att miljön som vi 

konstruerar på förskolan visar på vilken förväntning vi har på barnet, skapar situationer 

som leder till att barnet själva lär sig och den vuxne ska så långt det går vara en 

åskådare. Det är skillnad att skapa en miljö som är baserad på vad vi tror att barnet 

önskar sig mot att skapa en miljö utifrån relationen till barnet vi har framför oss. Miljön 

bör växa fram i relationen mellan pedagog och barnet. Läraren bör kunna inta många 

olika sorters roller, den som leder, observerar, reflekterar och har ansvar för att skapa en 

inomhusmiljö som främjar barnet. 

Det finns hundratals sätt att se på barn, varje enskild individ bär med sig sin syn. Detta 

påverkar när man observerar och lyssnar till barn, och även i bemötandet. Barnet är 

uppmärksamt på vad som försiggår omkring dem och kommer att vara en del av barnets 

verklighet. När barnet kommer till skolan så är det inte enbart en person som kommer 
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dit, utan en person med sina erfarenheter, känslor och relationer. Lika är det för vuxna, 

vi bär med oss bitar av våra liv t.ex. sorg och glädje (Malaguzzi, 1993). 

 

Inomhusmiljön har stor betydelse i Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt 

förhållningssätt, man lägger stor vikt vid inomhusmiljön och ser miljön som den tredje 

pedagogen. I Reggio Emilias pedagogiska filosofi är det tre pedagogerna i 

verksamheten förskolläraren, barngruppen och miljön (Gedin & Sjöblom, 1995). 

Inom Reggio Emilia pedagogiken bedriver man en utforskande pedagogik samt lägger 

stor vikt vid barnets kunskapsprocesser.  Dokumentation används flitigt och används 

som ett verktyg för att synliggöra barnets utveckling och lärande, dokumentationen 

använts vid reflektion tillsammans med barnet. Att reflektera över sin egen roll som 

ledare samt hur det påverkar barnets kunskapsprocesser är en viktig del.  Genom långa 

temaarbeten samt att jobba i små grupper stimuleras upptäckarlust och kreativitet hos 

barnet.  Att utmana barnen i deras tankar är ett framträdande sätt i pedagogens arbete.  

Konsten att vara lyhörd och lyssna till barnen och ta tillvara på barnens nyfikenhet samt 

ställa utmanande frågor gör att pedagogen får inspiration till att utveckla verksamheten. 

Inom Reggio Emilia ser man barnets vistelsetid i förskolan som mycket betydelsefull, 

varje minut är värdefull och en viktig del i barnets lärande och bör därför tas tillvara på 

(Jonstoij & Tolgraven, 2001).  

 

Lev Vygotskij teori 

Lev Vygotskij (1896-1934) född i Ryssland. Enligt Vygotskij (1995)  är alla människor 

kreativa även det lilla barnet. Redan vid det lilla barnets lek kan man uppfatta kreativa 

processer. Barnens lek är ofta en upprepning av vad de tidigare har erfarenhet av eller 

uppmärksammat. För att skapa fantasi måste man ha erfarenheter, ju rikare erfarenheter 

desto rikare fantasi. En vuxen människa har därför en rikare fantasi än ett barn. Den 

omgivande miljön har stor inverkan på fantasin. För Vygotskij (2001) är även dialogen 

och meningsfullheten en viktig del i kunskapsprocessen. Detta medför att barnen blir 

delaktiga i en gemensam kultur, som i sin tur är social. Det är det sociala samspelet som 

är grunden för lärande. 

Strandberg (2006) skriver om Vygotskij som menar att det är det sociala samspelet 

(interaktioner med andra människor) som utgör utvecklandets och lärandets grund. De 
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yttre aktiviteterna människan kommer i kontakt med tillsammans med andra är 

materialet som sedan är grunden för de inre processerna (tankar man tänker).  

”Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedermera kan göra själv. Mitt inre 

tänkande har föregåtts av yttre tänkande tillsammans med andra” (Strandberg, 2006, 

s.11). 

 Lärandet är även hårt sammanknytet med i vilken miljö man befinner sig i, vill man 

lära sig reparera bilar så är det betydligt lättare att göra det i en bilverkstad, försöker 

man lära sig läsa går det lättare i en miljö som innehåller läsrelaterade artefakter 

(Strandberg, 2006). Vidare beskriver Sandberg (2006) utifrån Vygotskijs teorier att det 

inte är vad som finns i rummen som är betydelsefullt utan vilken tillgång barnen har till 

det som finns. I en tillåtande miljö där barnen kreativt kan förhålla sig till 

inomhusmiljön och själva göra val som upplevs meningsfulla gagnar det barnens 

utveckling och lärande. 

Utifrån Vygotskijs teorier har Sandberg (2006)  beskrivit vad man bör ha i åtanke när 

man organiserar och planerar ett rum på förskolan. 

Interaktioner:  

Hur kan barnen samspela i rummet, vilka samspel är möjliga? 

Aktivitet: 

Vad kan barnen göra i detta rum, vilka aktiviteter är möjliga och vilka aktiviteter är 

begränsade? 

Artefakter: 

Vilka olika material har barnen tillgång till i rummet? 

Utvecklingshopp 

Får barnen möjlighet till lärande och utveckling i rummet? 

Kreativitet: 

Finns det utrymme för barnens fantasi och kreativitet att förändra rummet? 

 

2.4 Litteratur om inomhusmiljöns betydelse för barnens 

utveckling och lärande 

”Arbetsmiljön påverkar lärandet, men skolan är inte bara en arbetsmiljö utan också en 

utvecklingsmiljö.” (Björklid, 2005,s.13) 

Enligt Åberg och Taguchi (2006) beror det på hur vi pedagoger planerar 

inomhusmiljön, det kan ge tydliga signaler på pedagogers uppfattning om vilken roll 

förskolan har och dess betydelse för barnens utveckling och lärande. I dokumentationer 
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som Åberg & Taguchi gjort på sin egen avdelning uppmärksammades att 

inomhusmiljön liknade hemmiljö, det skulle vara hemtrevligt och mysigt för barnen och 

pedagoger. De hade egentligen inte funderat över inomhusmiljöns betydelse för barnen 

utan formade miljön utifrån det de trodde var bäst för barnen. Att observera och 

reflektera tillsammans vid skapandet av inomhusmiljö på förskolan är viktigt, att själv 

som pedagog gå ner i barnens höjd och se vad rummet har att erbjuda, frågorna 

pedagogen bör ställa sig själv är, vad kan barnen inspireras att göra i detta rum? Vad gör 

barnen i detta rum? För att göra barnen delaktiga och ge möjlighet till inflytande vid 

skapandet av inomhusmiljön bör pedagogerna ha inblick i vad barnen har för intressen 

och behov. 

 

Den pedagogiska inomhusmiljön har stor betydelse för barnens lärande, där av är 

miljöns utformning viktig.  Tillgång till lämpligt material, som även är tillgängligt för 

barnen har betydelse för barnens kreativitet och fantasi. Pedagogerna bör skapa en miljö 

med utrymme samt förutsättningar för bild, form, teknik, konstruktionslek, rörelse, 

sång, musik och språk. Samspelet mellan barn/barnen och pedagog/pedagoger men även 

samspelet mellan barnen är en del av miljön och dess atmosfär (ingenting man kan se 

men känslan man vistas i rummet). Inomhusmiljön bör inte vara statisk, utan kunna 

förändras utifrån vad barnen för tillfället finner intressant. Barnen bör även ges 

möjlighet att påverka förändringarna tillsammans pedagogerna (Pramling, Samuelsson 

& Sheridan, 1999). 

Strandberg (2006) menar att förskolans olika rum bör samtalas om, då det påverkar 

barnens lärande. Rummen ska inte i första hand se ”fina” ut, utan snarare främja barnen 

i aktiviteter som leder till utveckling och lärande. Barnen bör vara delaktiga i 

förändringar i miljön då de annars kan uppleva att de inte känner sig välkomna. Frågor 

man bör ställa sig är, vilken förväntning får man av rummet, vad förmedlar rummet, 

vilka känslor får man av rummet?  
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3. Problemformulering 

 

I bakgrundsdelen visar forskning att inomhusmiljön har betydelse för barnens 

utveckling och lärande. 

Förskollärare tillsammans med pedagoger ska erbjuda barnen i förskolan en miljö som 

väcker lust, nyfikenhet samt kreativitet till lek och lärande (Skolverket, 2010). I 

förskoleverksamheter vill vi undersöka hur förskollärare går till väga och ta del av deras 

tankar på hur de skapar en inomhusmiljö som främjar barnens utveckling och lärande.  

 

4. Syfte 

 

Studiens syfte är att synliggöra hur förskollärare planerar och utformar den pedagogiska 

inomhusmiljön för att främja barnens utveckling och lärande, samt möjligheter och 

begränsningar för skapandet av inomhusmiljön.  Vi kommer även observera hur 

material är placerat och tillgängligt för barnen i inomhusmiljön. 

 

4.1Frågeställning 

• Hur planerar och använder förskollärare inomhusmiljön i förskolan för att främja 

barnens utveckling och lärande? 

• Hur placeras materialet och är materialet tillgängligt för barnen?   

•Vad ser förskollärare som möjligheter och begränsningar i skapandet av 

inomhusmiljön?  
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5. Metod 

 

I metoddelen presenterar vi hur vi har gått tillväga i vår studie. Vi avslutar metoddelen 

med studiens tillförlitlighet. 

 

5.1 Metodval 

Valet av metod är en fallstudie, vi har gjort fler än en studie, för att få en bredare bild 

över hur förskollärare planerar och utformar inomhusmiljön för att främja barnens 

utveckling och lärande.  Detta benämns då som en fallstudie. Fallstudien består av en 

triangulering (intervju, observation och dokumentation). Genom att använda oss utav 

intervjuer, observationer och dokumentationer, anser vi att dessa kompletterar varandra 

och bidrar till att resultatet blir mer tillförlitligt, genom besök på två olika förskolor och 

där observerat inomhusmiljön d.v.s. lokalen, materialet, leksaker mm har vi fått en bild 

av hur pedagogerna har skapat miljön.  

Enligt Trost (2005) är triangulering när man använder sig utav fler än två mätmetoder. 

Då vi har valt fallstudie som metod blir vår studie kvalitativ. I kvalitativ metod är vi 

själva ett viktigt redskap då det gäller att samla in data som vi sedan tolkar och 

analyserar.  Trost (2005) skriver att kvalitativa studier är när man är mer intresserad av 

mönster (t.ex. vad som händer) än för siffror (tabeller, diagram). Intervjuerna i en 

kvalitativ studie är öppnare och respondenterna kan vara friare i sina svar.  

 

5.2 Urval 

Kriterierna för våra val inför vår studie var att vi ville besöka en förskola som bedriver 

verksamhet inomhus, intervjua en förskollärare, detta för att Skolverket (2010) betonar 

att förskolläraren ansvarar för att inomhusmiljön ska främja barnens utveckling och 

lärande. I vår studie lade vi inte något vikt vid varken ålder eller kön.  

För oss var det viktigt att komma till en förskola som vi inte hade någon relation till 

varken i yrkeslivet eller privat, där av valde vi att ta kontakt med förskolor i två olika 

kommuner. Vi ansåg att detta medförde att vår observation samt intervju inte påverkade 

vårt förhållningsätt och vårt agerande under besöket. Förskolorna som vi har besökt 

ligger i olika orter i Mellansverige och är båda kommunalt drivna. En annan avgörande 

roll är att vi har valt att utgå ifrån ett förskollärarperspektiv.    
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5.3 Genomförande 

För att få svar på vårt syfte och frågeställningar har vi valt att göra observationer och 

dokumentationer på två förskolor samt intervjuat två förskollärare på förskolorna.  

Vi skickade ut ett missiv till förskolechefen där vi informerade om vårt syfte med 

arbetet och förklarade vad vill undersöka. Vi bifogade även ett brev till förskolläraren 

med intervjufrågor. Vi blev hänvisad till att ta kontakt med förskolan för att prata med 

en förskollärare. Vi fick ett positivt gensvar och bokade in datum för besöken. 

Vi startade med en observation av lokalerna samt dokumenterade inomhusmiljön, 

material och artefakter. Detta för att kunna samtala med respondenterna utifrån vår 

observation samt få en ökad förståelse när respondenterna samtalade om inomhusmiljön 

utifrån våra intervjufrågor. 

Förskollärarna hade inte diskuterat frågorna med arbetslaget innan intervjun, detta 

medförde att respondenterna utgick ifrån sin egen syn/perspektiv på en utvecklande och 

lärande inomhusmiljö. Förskollärarna fick en kopia av frågorna att ha framför sig som 

stöd under intervjun. 

Utifrån besöket på förskola A och dess förändringar av inomhusmiljön, bokade vi ett 

återbesök på förskola A, för att få förskollärarens reflektion på den förändrade 

inomhusmiljön.  

Vid återbesöket berättade förskolläraren att de hade haft besök av en specialpedagog 

som gör en kartläggning av inomhusmiljön på förskolorna i kommunen. Vi ansåg att ett 

samtal med specialpedagogen skulle vara intressant och tillföra vår studie ännu ett 

perspektiv. 

Observation och dokumentation  

Vi observerade och dokumenterade förskolans inomhusmiljö med hjälp av kamera samt 

antecknade med penna och papper. Detta gjorde vi när pedagoger och barnen inte var 

närvarande. Vi dokumenterade och observerade hur rummen var planerade samt hur 

material placerats, allt detta innan intervjun för att kunna samtala om hur förskolläraren 

har skapat inomhusmiljön. Vid återbesök på förskola A gick vi runt i lokalerna och 

observerade förändringarna som skett samt dokumenterade med hjälp av kamera. 
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Intervju 

Vi valde att skicka ut frågorna i förväg för att förskollärarna skulle få förbereda sig och 

tid till reflektion inför intervjun. Vi skrev även i brevet och frågade om det var möjligt 

få göra observationen på förmiddagen och intervjun på eftermiddagen, detta för att 

kunna ställa följfrågor utifrån det vi observerat.  

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011) menar att man 

har färdigformulerade frågor som grund till intervjun, men att ordningsföljden inte 

behöver följas och därmed är flexibel. Frågorna lämnar stor frihet för den som 

respondenten till att forma svaren efter eget tycke. 

Under intervjuerna valde vi att vara delaktiga båda två, en förde stöd anteckningar och 

en kunde koncentrera sig på att lyssna till var respondenten berättade. Detta gjordes för 

att på så sätt få ett mer tillförlitlig underlag till vår undersökning. För att inte missa 

något gjorde vi även en ljudupptagning av intervjun. 

Då vårt syfte är att synliggöra hur pedagogerna planerar och utformar inomhusmiljön, 

passar det bra med intervjuer, på så sätt får vi ta del av vad pedagogerna själva anser. 

Detta gör att intervjuerna blir kvalitativ (Bryman, 2011)  

Att göra intervjuer på flera förskolor gjorde vi för att få ett bredare underlag till vår 

undersökning. Vid återbesök på förskola A intervjuade vi samma förskollärare igen för 

att få ta del av förskollärarens syn på förändringen på förskolan. Under intervjun med 

förskolläraren berättades det att de hade haft besök av en specialpedagog som gjorde 

kartläggning av förskolans inomhusmiljö. Detta ansåg vi vara intressant för vår studie. 

Vi tog kontakt med specialpedagogen och informerade om vårt valda ämne, fick till svar 

att specialpedagogen gärna ville delta i vår studie. Anledningen var att 

specialpedagogen ansåg att vårt valda ämne är av vikt i förskolors verksamhet. Vi 

bokade dag och tid för en intervju och mailade vad vi ville ta del av. Vi träffades på 

specialpedagogens kontor för intervjun. 

 

5.4 Etiska avväganden 

Vi började med att skicka ut information till berörda förskolor där vi klargjorde vad 

förskollärarnas medverkan innebar och att den var frivillig och därmed även kunde 

avbryta deltagandet när de vill. All information bearbetas konfidentiellt, och inga namn 

på deltagande förskola, förskollärare eller specialpedagog kommer att finnas med i 

texten. Trost (2005) lyfter att allt insamlat material ska behandlas konfidentiellt.  För att 

kunna skilja förskolorna åt valde vi att benämna förskolorna som Förskola A och B när 
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vi refererar till dem. De förskollärare vi har intervjuat benämner vi i texten med 

förskollärare på förskola A respektive B. Vår dokumentation inne på avdelningarna 

valde vi att göra när barnen inte var närvarande, detta för att vi har valt att utgå ifrån 

förskollärarperspektiv i vår studie. Under dokumentationen på Förskola B kunde vi inte 

fotografera rörelserummet på grund utav att det bedrevs verksamhet och barnen befann 

sig i rummet under besöket. Till fotograferingen på förskolorna fick vi ett muntligt 

samtycke av förskollärarna att använda bilderna i arbetet. 

Innan intervjun frågade vi om samtycke att göra en ljudupptagning av samtalet, detta 

informerades även i informationsbrevet till förskolan. Ljudupptagning gjordes inte vid 

återbesöket på förskola samt med specialpedagogen. Anledningen var att på återbesöket 

fanns det barn i samma rum när vi samtalade, av etiska skäl förde vi endast antekningar 

vid samtalet, vid intervjun med specialpedagogen valde vi att enbart anteckna. Vid vår 

intervju med specialpedagogen ställde vi frågan om anonymitet, specialpedagogen gav 

sitt godkännande att publicera namn men av etiska skäl väljer vi att enbart benämna vid 

titel så alla parter är anonyma. 

 

5.5 Bearbetning av data 

Vid transkriberingen lyssnade vi igenom ljudupptagningarna flera gånger för att inte 

förlora viktig information från respondenternas svar. Under transkriberingen antecknade 

vi vad som sades, detta sammanfattade vi till resultatdelen. Våra stödanteckningar från 

intervjuerna användes även de till transkriberingen. Bilder från dokumentationen valdes 

ut till relevanta delar i studien. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Kvale (1997) menar att validitet är om man verkligen fått svar på frågan utifrån syftet i 

arbetet samt om det går att göra en likartad studie. Reliabilitet är om studien är 

tillförlitlig. Trost (2010) menar att reliabilitet (tillförlitlighet) är när man kan göra om 

intervjun utifrån samma förutsättningar (samma frågor och tillvägagångssätt, samma 

miljö). 

I vår beskrivning av hur vi har gått till väga med datainsamling under metoddelen så 

anser vi att en liknande studie skulle gå att genomföras, detta tolkar vi som att 

reliabiliteten blir hög. Under intervjuerna användes samma frågor som alla var knutna 

till vårt syfte även detta leder till att validiteten blir god. Utifrån vårt syfte blir 

reliabiliteten i intervjuerna låg, då den inte går att genomföra på exakt samma sätt igen. 
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Men utifrån att respondenterna inte hade förberett sig och tittat på frågorna i förväg 

anser vi att svaren vi fick är deras spontana och speglar deras syn på inomhusmiljön, 

utveckling och lärande. Utifrån vår dokumentation där vi har använt bilder blir 

reliabiliteten hög 

6. Resultat 

 

Under resultat delen kommer vi att presentera våra dokumentationer och observationer 

samt en sammanställning av intervjuerna vi genomförde med en förskollärare på 

vardera förskola samt med en specialpedagog. Rubriksättningarna under intervjuerna är 

kopplade till vårt syfte och frågeställningar, detta för att göra sambandet tydligare.  

Förskola A hade sin verksamhet i ett litet samhälle i Mellansverige. Förskolan och 

grundskolan var placerade i samma byggnad. Förskolan är uppdelad på två avdelningar, 

en med de yngre barnen (1-2 år) och en med de äldre barnen (3-5år) sammanlagt 23 

barn. Intervjun gjorde vi med en förskollärare på avdelningen med de äldre barnen, 

observationen gjordes på samma avdelning. Vi kommer även att presentera vår intervju 

vid återbesöket på Förskola A. 

Förskola B hade sin verksamhet i utkanten av en storstad i mellan Sverige. Förskolan 

låg i ett hyreshusområde med naturen nära inpå. Förskolan hade fyra avdelningar och är 

åldersuppdelade. Förskolläraren som intervjuades arbetade med barn i åldrarna 3-4 år.  

 

6.1 Dokumentation och observation på förskola A 

På avdelningen fanns fyra rum, vi väljer att benämna rummen som 1,2,3 och 4, detta för 

att förtydliga och inte lägga vår värdering i vad rummen hade för syfte. Somliga rum är 

mer självklara än andra, med det menar vi att materialet visar på vilken aktivitet som är 

tänkt att utföras i rummet. Vi kommer att presentera en planritning till varje rum. Där 

kommer det aktuella rummet är markerat med orangefärg för att förtydliga vilket rum 

texten handlar om.  
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På bilden är rum 1 markerat med orange färg. 

 

  

Rum 1 var ett genomgångsrum till rum 2,3 och 4. I rummet fanns en soffa (bild 1) samt 

madrasser och kuddar (bild 2) på golvet. På väggen fanns hyllor med böcker och även 

barnens portfoliopärmar (på grund av att barnens namn fanns på pärmarna, har vi av 

etisk själ ingen bild).    

 

                    

Bild.1            Bild.2 
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På bilden är rum 2 markerat med orange färg. 

 

Rum 2 var ett stort rum med två våningars takhöjd, rummet var avdelat i olika sektioner 

(bild 3). Under trappan som leder upp till övervåningen (som användes av skolan) fanns 

det en bassäng placerad (bild 4) som skulle fyllas med ris (just för tillfället är det 

plastleksaker i). Intill fanns det klädstänger med utklädningskläder samt ett litet bord 

med dator. Bakom en vikvägg fanns lego och duplo. På andra sidan väggen en 

flanotavla med tillhörande material för samling, på flanotavlan fanns det sångtexter med 

bilder som var till hjälp för barnen och pedagogerna. Det fanns även ett 

diskussionsmaterial om årstider, hur man är en bra kompis samt dagen och månad. 

 I rummet fanns det fönster som sträcker sig högt upp.  Längst med fönstren är material 

till skapande placerat i lådor som barnen fritt kan använda sig av(bild 5). Ett lågt bord 

med tillhörande stolar fanns intill (bild 6). Mitt i rummet var det bokhyllor ståendes som 

rumsavdelare. Bokhyllorna användes som förvaring av skapande material så som färg, 

pennor m.m. På motsvarande sida fanns barnens personliga förvaringslådor samt 

material för bokstavsinlärning.  På kortsidan fanns det brickhylla för barnens pågående 

legobygge. 
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Bild.3         Bild.4 

         

Bild.5         Bild.6       

   

 

  

På bilden är rum 3 markerat med orange färg. 
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Rum 3 var ett passagerum mellan rum 2 och 4, lågt bord med tillhörande stolar (bild 7). 

Hylla i barnens höjd med bygg och konstruktionslek samt leksaksbilar (bild 8). Det 

fanns en garderob med madrasser, kuddar och filtar till vilan.  

       

   Bild.7           Bild.8 

 

  

På bilden är rum 4 markerat med orange färg. 

 

Rum 4, i detta rum fanns ett bord med tillhörande stolar, samlingsmatta med världs 

kontinenter som motiv. Högt placerade hyllor med material till samling t.ex. språk, rim, 

ramsor, sånger, handdockor, cd spelare, sångpåsar och humörtärning (bild 9 och 10). I 

en garderob med bortagen dörr fanns spel och pussel, som barnen till viss del kan nå. 

Under hyllan fanns det tavellister med böcker som barnen själva kunde nå. Bredvid 

fanns det madrasser, filtar och kuddar till vilan. I det låga fönstret fanns pärlplattor med 

tillhörande pärlor, saxar och annat pysselmaterial (bild 11).  
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Bild.9         Bild.10                

  

Bild.11 

   

 

6.2 Intervju med förskollärare på förskola A 

Inomhusmiljöns betydelse för utveckling och lärande 

Inomhusmiljön är en avgörande fråga och betyder mycket för barnen anser 

förskolläraren. 

Vid planering av inomhusmiljön utgår förskollärarna från Lpfö 98 samt från fem 

områden som är gemensamma för samtliga förskolor i kommunen. De olika områdena 

är, mattematik/natur, miljö/hälsa, språk, teknik/multimedia och värdegrund. De vill att 

de olika målen ska synas i möbleringen samt i utbudet av material. Förskolläraren 

uppfattar att barnen inte alltid ser vad som är pedagogernas bakomliggande tanke av 

möblering och material. 
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Förskollärarens planering av inomhusmiljö  

Inomhusmiljön är inte en stående punkt i den pedagogiska planeringen, men kommer 

ofta på tal. Det förekommer ofta reflekterande samtal i arbetsgruppen under det dagliga 

arbetet. De försöker att fånga barnens intressen i skapandet av inomhusmiljön. 

Det handlar även om var och hur pedagogen placerar sig. ”Man lär tänka på att man är 

en del av miljön själv som pedagog, samt hur man använder sig själv på bästa sätt”. 

Då barngruppen blev ny vid terminens start har nya barn inskolats från ”småbarns 

avdelning” och nyinskolningar gjorde att de valde att arbeta med samtliga barn i stor 

grupp från start. Detta för att kunna se alla individer och lära känna dem. Efter en tid när 

de fått förståelse för den enskilda individen har de valt att dela upp barnen i ålders 

grupper, 3 åringarna i en grupp med en förskollärare och 4-5 åringarna i en med två 

förskollärare. Grupperna delas under förmiddagarna, 3-åringarna har sin vistelse i två av 

rummen på avdelningen, 4-5-årningarna är i de övriga rummen. Detta medförde att de 

förändrade inomhusmiljön för att tillgodose barngrupperna. 

Förändringen av inomhusmiljön var ett pedagoginitiativ. Barnen var delaktiga i samtal 

innan men fick en större delaktighet i själva ommöbleringen, då de aktivt deltog genom 

att bära saker, städa och ställa i ordning material. 

Möjligheter och begränsningar av skapandet av inomhusmiljö 

Förutsättningarna skulle kunna vara bättre om lokalen var ändamålsenlig för 

förskoleverksamhet. Förskolan bedrivs inte i en ”traditionell” förskolelokal (med 

traditionell menar förskolläraren att lokalen inte är byggd och utformad för 

förskoleverksamhet), utan har hamnat i skolans lokaler som tidigare använts som 

samlingslokal. De känner sig motarbetade av lokalen, men de måste göra så gott de kan 

utifrån de förutsättningar som finns. 

Placering och tillgänglighet av material i inomhusmiljön 

Förskollärarnas ambition och teoretiska tanke är att ha bestämda platser för material, 

men barnen får flytta materialet från en miljö till en annan, bara att det kommer tillbaka 

till sin hemmamiljö. Allt detta för att det ska vara inspirerande och inbjudande till nästa 

lek. Materialet måste vara tillgängligt för barnen, tyvärr är inte detta möjligt i den 

utsträckning som förskollärarna vill på grund av att lokalen begränsar möjligheterna till 

detta. Önskan är att barnen ska nå så mycket som möjligt själva, utan at behöva be om 

hjälp. Visst blir det lätt kaos när barnen tar materialet själva, men det får man stå ut 
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med. Det är av stor vikt att barnen får förändra inomhusmiljön efter sina olika intressen 

och behov o t.ex. bygga kojor av filtar, stolar och bord. 

Mycket av materialet finns nu på två ställen i lokalen för att alla barnen ska få tillgång 

till allt material. Barngruppen som de har i dag är intresserade av bygg, konstruktion, 

bilar och pärlor. Det är mycket fart i lekarna vilket medför att det blir livligt och hög 

ljudnivå, speciellt omkring leken med bilarna.  Detta medförde reflektion om hur de 

skulle gå tillväga för att uppmuntra och stödja barnen till lugnare lekar. På avdelningen 

finns en inomhuspool som det brukar vara ris i, för tillfället är den tömd på ris av 

hygieniskt själ. Där kan de hälla, jämföra, mäta och bygga världar till dinosaurierna. Det 

blir lätt ris överallt, men det är inget att vara rädd för, ”i detta arbetslag är vi lite tokiga, 

att vara bekväm får man lägga undan, det går inte annars”. En del föräldrar ställde sig 

kritiska emot riset, då det kom med barnen hem i kläderna. Pedagogerna förklarade att 

barnen uppskattar bassängen och det gynnar barnens utveckling och lärande. Barnen 

övade på det sociala samspelet då de lekte i bassängen. Även att mäta, hälla och 

konstruera (berg) av riset.   

Vid val av material utgår de från kommunens avtal med leverantörer, som tyvärr kan 

begränsa inköpen. De hittar även material ute i naturen som de använder både i 

utomhusmiljön samt i inomhusmiljön. 

 

Återbesök på Förskola A 

Vid vårt första besök på Förskola A berättade förskolläraren att de hade gjort 

förändringar i inomhusmiljön några dagar före vårt besök. Vi anser det därför vara 

intressant att ta del utav förskollärarens reflektioner utifrån förändringen. Vi utgick 

utifrån den första intervjun och förde ett samtal och ställde följdfrågor som var relevanta 

till förändringen som utförts.  

Förskolläraren startade samtalet med att berätta att rum 1, det s.k. lugna rummet med 

kuddar, soffa och böcker inte fungerade som pedagogerna hade tänkt. Tanken var att 

rummet skulle upplevas mysigt och lugnt men pedagogerna upplevde att det blev bus 

och högljudda aktiviteter. En reflektion pedagogerna hade var att kuddarna på golvet 

medförde att barnen kastade och busade med kuddarna istället för att använda de till 

lugna aktiviteter (bild 12). Vid ett planeringsmöte reflekterade pedagogerna tillsammans 

och kom fram till att rummet inte fungerade. De funderade och kom fram till att många 

av barnen var intresserade av olika fordon som var placerade i rum 2, rummets stora 
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ytor gjorde att det blev stimmiga och högljudda lekar kring fordonsleken. Detta ledde 

till att pedagogerna tog tillvara på barnens intresse för fordonslek och skapade en 

bilvärld i rum 1. ”Rummet talar nu sitt tydliga språk” säger förskolläraren om rummet 

(bild 13). Pedagogerna har tillsammans med barnen skapat en bilvärld där tavellister får 

agera vägbanor, låga hyllplan även de med vägbanor och parkeringsrutor (bild 14 och 

15), vägskyltar, parkeringsgarage, bilder på fordon, rör och bilmattor. Förskolläraren 

upplever att barnen nu har ”landat” i rum 1 och miljön i rummet har nu ett tydligt syfte. 

Soffan som tidigare var placerat i rum 1, var nu placerat i rum 2 (bild 16).  

Utifrån förändringen som pedagogerna hade gjort vid vårt första besök placerades 

likvärdigt material på två ställen på avdelningen för att gruppen delades upp i 

åldersanpassade grupper.  Förskolläraren upplevde att detta fungerade bra, barnen vet 

var saker och ting har sin plats. Bassängen som var avsedd för ris är för närvarande en 

dinosaurie värld som just nu inte prioriteras till risbassäng. Vid vårt återbesök ställde vi 

frågan om det var någon särskild pedagogik som pedagogerna tagit till sig. Vi fick till 

svar att Reggio Emilia pedagogiken var en inspirationskälla då de anser att alla barn är 

unika och kompetenta, tillsammans med barnen ska omvärlden utforskas. 

           

    

 Bild.12     Bild.13 
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Bild.14      Bild.15                                                                                                                                  

    

Bild.16 

 

6.3 Dokumentation och observation på förskola B 

På avdelningen fanns det fyra rum, vi väljer att benämna rummen som 1,2,3 och 4 detta 

för att förtydliga och inte lägga vår värdering i vad rummen hade för syfte. Somliga rum 

är mer självklara än andra, med det menar vi att materialet visar på vilken aktivitet som 

är tänkt att utföras i rummet. 

 

  

På bilden är rum 1 markerat med orange färg. 
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Rum 1 var det första man kom in i från hallen, man måste passera detta rum för få 

tillträde till resterande rum. Det fanns en köksavdelning med diskmaskin, diskbänk, 

spis, arbetsytor. Köksdelen användes inte för att inta måltider, det gör de i det 

gemensamma matrummet. I köksdelen fanns ett staffli som barnen kunde måla vid när 

de ville (bild 17). Två stycken lägre bord med tillhörande stolar var placerade i rummet. 

Ett bord användes till att bygga med lego på (bild 18)  

Ett ”normalhögt” bord med vanliga stolar där pennor, ritpapper fanns tillgängligt. 

Ena väggen är täckt med garderober som det fanns material i, så som spel, pussel och 

skapande material. I en öppen del fanns barnens portfoliopärmar som är placerade högt 

upp, vid behov fick barnen ta ner dem eller fråga om hjälp.  

 

            

Bild.17           Bild.18 

 

        

 

  

På bilden är rum 2 markerat med orange färg. 
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Rum 2 är ett stort rum med diverse bygg och konstruktionsmaterial (bild 19), 

samlingsmatta, mjuka byggklossar, låga hyllor som rumsavdelare (bild 20), en låda med 

ris där barnen kunde hälla, mäta och leka (bild 21). Utanför dörröppningen till rum 4 

fanns också låga hyllor som rumsavdelare (bild 22). Även detta rum lär man passera för 

att komma till rum 3 och 4.    

 

     

Bild.19        Bild.20 

          

Bild.21        Bild.22 

 

  

På bilden är rum 3 markerat med orange färg. 
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Rum 3 användes till att utforska ljus, det fanns olika material som experimenterar med 

ljus. Overheadapparat som användes till att få upp bilder/skuggor på väggen (bild 23). 

Prismor, speglar, olika belysningar, ljusbord (bild 24) med olika färgade transparanta 

klossar i olika former, flaskor med färgat glitter vatten (bild 25). Även en låg hylla med 

utdragbara backar med byggmaterial. 

Barnen fick vara själva där men använde man overheadapparaten måste en pedagog 

vara med av säkerhets skäl. 

         

Bild.23          Bild.24 

  

Bild.25 
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På bilden är rum 4 markerat med orange färg. 

 

 

Rum 4 var litet och täckt med madrasser på golvet, på väggen fanns det hyllor med 

böcker (bild 26). Syftet var att barnen skulle få lugn och ro kunna för att kunna titta/läsa 

böcker eller bara vila. Rummet saknade dörr eller avskärmning.  

 

  

Bild.26 

 

  

Övriga gemensamma rum på förskolan 

Rörelserum 

Ett stort rum med stora ytor, golvet var täckt men en mjukare slags golvmatta för 

ljudnivån, samt för att barnen inte lika lätt skulle skada sig. Material som fanns i 

rummet var bland annat stora mjuka byggkuddar, rutschkana, gymnastikmattor mm. Då 

det befann sig barn i rörelserummet kunde vi inte dokumentera av etisk själ.  
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Skapanderum 

Ett stort bord med stolar som var placerat mitt i rummet. På golvet stod det även 

stafflier. Längst ena väggen var det hyllor med material av olika slag så som 

återvinning, förbrukningsmaterial, pinnar, papper, pennor, färger och olika teknikprylar 

som barnen fick skruva isär (bild 27). En diskbänk med tillgång till vatten fanns i 

rummet. Även en hylla avsätt för torkning av barnens alster fanns (bild 28). 

 

         

 Bild.27        Bild.28    

 

Vattenrum 

Rum med tillgång till vatten. Rummet hade våtrumstapet/golv som var anpassat för 

vatten aktiviteter. Material som fanns i rummet var barnbassäng, aktivitetsbalja på ben 

(bild 29), hinkar, spadar, vattenkannor och andra hällmaterial (bild 30).   

 

              

Bild.29                      Bild.30   
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Matrum 

I mitten av förskolan låg det gemensamma matrummet som de två 

storbarnsavdelningarna använde vid måltiderna. Flera bord som barnen och 

pedagogerna kunde sitta vid (bild 31). Vid måltiderna var det bara för barnen och 

pedagoger att sätta sig till bords, det var kökspersonalen som ansvarade för dukning 

samt avdukning av maten. Barnen samt pedagoger dukade själva av sitt kuvert.  

  

 

Bild.31 

 

6.4 Intervju med förskollärare på förskola B 

Inomhusmiljöns betydelse för utveckling och lärande 

”Det är klart att inomhusmiljön påverkar barnens lärande” säger förskolläraren. 

I förskolans handlingsplan har de prioriterade mål från Lpfö 98, de prioriterade målen är 

språk, mattematik och kommunikation. Dessa mål är grunden till utveckling och 

lärande.  Detta är något som de arbetar med att göra synligt i miljön t.ex. ordlappar, 

alfabetet, siffror, antal, mäta samt normer och värden. 

Förskollärarens planering av inomhusmiljö  

De har arbetat mycket med inomhusmiljön, försökt att bygga bort ”springet” på 

avdelningen genom att göra rum i rummen. Inomhusmiljön betyder mycket och de ser 

på miljön som ”den fjärde pedagogen”(som vi tolkar det menar förskolläraren att de är 

tre pedagoger på avdelningen och med en fungerande inomhusmiljö bli det en fjärde). 

”Miljön är inte bara det man leker med, utan även det som finns på väggarna, det är 

helheten i rummet som blir miljön”, säger förskolläraren.  Med en fungerande 

inomhusmiljö hittar barnen spontant saker de själv vill syssla med, några kan ha svårt 

och går fram och tillbaks, de barnen får man hjälpa att hitta något intressant att göra. 
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Förskolläraren menar att det hänger mycket på pedagogerna, inomhusmiljön ska vara 

utmanande för barnen och de utvecklar miljön hela tiden. 

”Det ska synas i rummet vad man kan göra där samt locka till aktivitet” säger 

förskolläraren. 

Pedagogerna arbetar med att förändra miljön hela tiden, de plockar fram och plockar 

bort saker för att göra barnen intresserade och nyfikna. Mellan avdelningarna kan de 

låna/byta material och möbler. När pedagogerna ser att inte t.ex. ett rum inte fungerar så 

ändrar man rummet. Somliga rum får de ändra flera gånger tills det blir ett rum som 

”fungerar”. En gång i månaden har pedagogerna en uppföljning där de utifrån Lpfö 98 

tittar på vilka förutsättningar som har varit och vilka lärandeprocesser de har 

uppmärksammat, vad har fungerat och vad har inte fungerat och hur går vi vidare.  

Pedagogerna planerar/samtalar/reflekterar tillsammans och kommer fram till en lösning, 

oftast är det en pedagog som tar initiativ och ser till att ändringen blir utförd. En pojke 

på avdelningen visade intresse för att hälla, pedagogerna tog fasta på pojkens intresse 

och tog in en stor låda med ris på avdelningen. Pojken och de andra barnen kan nu 

utföra aktiviteter som att hälla ris i en ”sand snurra” i lådan. 

På avdelningen går det barn i ålder 3-4 år, när barnen blir 5 år byter de avdelning. 

Avdelningarna är anpassade efter en viss ålder och förskolläraren menar att det kan leda 

till att miljön blir statisk, då material på avdelningen inte byts ut lika ofta. 

Möjligheter och begränsningar av skapandet av inomhusmiljö 

Det som förskolläraren ser som en begränsning till att skapa inomhusmiljön som hon 

vill är ekonomin, avtal som leder till att allt måste planeras i lång tid före. De får fixa 

och trixa med det de har. Att bara montera upp en lampa kan ta tid, då tjänsten måste 

beställas. 

Placering och tillgänglighet av material i inomhusmiljön 

Just nu är det duplo och lego som fångar barnens intressen. Det är framför allt pojkarna 

som bygger och konstruerar för tillfället.  

På avdelningen har materialet bestämda platser, ska barnen bygga med lego får de göra 

det vi bordet. I läshörnan läser man eller tittar i böckerna, inte leka. Spelen får inte 

flyttas mellan avdelningarna, pedagogerna anser att spelen är åldersanpassade och 

därför bör vara på rätt avdelning (ålders avdelning). Materialet får flyttas men ska hitta 

tillbaks till sin bestämda plats. Ett exempel är de mjuka klossarna som flyttas runt i 

lokalen utifrån yta och plats. De mesta av materialet får barnen använda fritt men allt 
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finns inte tillgängligt eller framme på grund av brist på utrymme. Barnen får därför be 

om en del material.  

Vid inköp av material är det barnens intressen som ligger till grund för vad som köps in.  

Avdelningen har ett ljusrum, det finns också tillgängligt för resterande avdelningar. 

 

6.4 Samtal med en specialpedagog som gör kartläggning av 

lärmiljöer på förskolor. 

Utifrån återbesöket på förskola A tog vi kontakt med specialpedagogen som genomför 

en kartläggning i kommunen som förskola A har sin verksamhet. Nedan följer en 

sammanfattning av samtalet med specialpedagogen. 

 

Utifrån samtalet med specialpedagogen framkommer att lärmiljön har betydelse och 

påverkar verksamheten och dess omgivning. I sitt arbete med kartläggning, observeras 

inomhusmiljön utifrån organisation, grupp och individ nivå. Under observationen deltar 

specialpedagogen aktivt i barngruppen (är ofta på golvet tillsammans med barnen) för 

att synliggöra var barnen befinner sig, hur barnen leker och med vad, tillgänglighet av 

material. Lekaktiviteter som spontan, fantasi och regellek är även något som tas med i 

kartläggningen. Efter observationerna ges feedback till pedagogerna hur 

specialpedagogen har upplevt inomhusmiljön. Specialpedagogen ger även förslag på 

förändringar av inomhusmiljön som pedagogerna kan använda sig av i reflektioner och 

den gemensamma planeringen av eventuella förändringar i inomhusmiljön. 

Specialpedagogen delger pedagogerna på förskolorna ett material som de själv kan ta 

del av, för att utvärdera sin egen verksamhet och uppmärksamma vad som kan utvecklas 

och förändras i inomhusmiljön. 

 

Specialpedagogens idéer till inspirerande lärmiljöer för barnen som leder till utveckling 

och lärande.  

• Pedagogerna bör tänka på inomhusmiljön som en affär som ska locka kunderna till att 

handla. Materialen ska presenteras ”smakfullt” samt locka och inspirera barnen till 

aktivitet. 

• Artefakter som finns på väggarna ska fylla en funktion och ha ett syfte. 

• Rummet och dess material ska ge tydliga signaler vilka aktiviteter som kan utföras.  

• Material som ger utmaning och ”växer” med barnet. 
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• Vid stillasittande aktiviteter bör material (pussel och spel) finnas nära till hands samt 

tillgängligt för barnen.   

• Material som pussel och spel bör var kompletta och bör placeras lågt, synligt och 

tilltalande för barnen. 

• Böcker ska inte ligga i lådor utan ställas upp synligt på t.ex. tavellister och med fördel 

bytas ut med jämna mellanrum för att locka barnen till litteracitet. 

• Dela av rummet så att det bildas ”rum i rummet”. Detta genom låga avgränsningar 

t.ex. låga hyllor. 

• Vid förändring av inomhusmiljö bör man knäppa kort före och efter för att ha som 

reflektionsmaterial för vidareutveckling. 

Vid kartläggningen observerades det att inne på toaletternas väggar oftast sitter 

information till pedagogerna (t.ex. hur man gör rent skötbordet), detta utrymme skulle 

vara optimalt för att ha dokumentation och annat roligt material som barnen kan 

läsa/titta på vid toalettbesök och potträning. Även ett fungerande toalettschema är bra 

att ha uppsatt. Specialpedagogen säger ”Vi kan aldrig bli för tydliga”, och 

”specialpedagogik är för alla barn”. 

 

Vi bifogar en länk under bilagor till specialpedagogiska skolmyndighetens sida där 

materialet till värderings verktyg finns.  
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7. Diskussion 

Vi börjar med att presentera vår metoddiskussion följt av resultatdiskussion.  

Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån samma underrubriker som vi hade under 

resultatdelen, detta för att få en röd tråd i studien samt få en ökad förståelse för textens 

olika delar. Under diskussionen väljer vi att utgå ifrån teoretiska utgångspunkter, 

litteratur, tidigare forskning och resultatdel. Detta för att koppla till syfte och 

frågeställningar. Avlutar diskussionen med vår slutsats av studien. 

 

7.1Metoddiskussion 

Vi anser att val av metod har fungerat bra utifrån vårt syfte och frågeställningar. Genom 

att observera och dokumentera lokalerna före intervjuerna, ser vi som en fördel då det 

medförde att vi kunde diskutera samt ställa frågor om det vi observerat. Detta ökade vår 

förståelse för respondentens resonemang kring våra intervjufrågor. En reflektion kring 

intervjuerna är att vi skulle ha ställt fler följdfrågor för att få ett bredare underlag till vår 

studie. Under arbetets gång har det tillkommit en intervju med en specialpedagog, detta 

anser vi medför ytterligare ett perspektiv till vår studie. Genom att göra 

ljudupptagningar av det två första intervjuerna underlättade transkriberingen. 

 

7.2Resultatdiskussion 

Inomhusmiljöns betydelse för utveckling och lärande 

”Arbetsmiljön påverkar lärandet, men skolan är inte bara en arbetsmiljö utan också en 

utvecklingsmiljö” (Björklid, 2005, s. 13). För att främja barnens positiva utveckling 

behövs en stimulerande arbetsmiljö som har betydelse för barnens läroprocesser enligt 

läroplanen (Björklid, 2005).  

I intervjun på förskola A och B anser båda förskollärarna att inomhusmiljön har stor 

betydelse för barnens utveckling och lärande. Detta är något som Nordin-Hultman 

(2004) beskriver, inomhusmiljön bör vara utformad så att kreativiteten väcks hos 

barnen, som kan leda till intressanta aktiviteter som kan medföra ett lärande hos barnen. 

För att främja inlärningen hos barnen bör barnen själva få möjlighet att påverka 

aktiviteter som de finner intressanta menar Montessori (1976). Även Sandberg (2006) 

beskriver utifrån Vygotskijs teorier att barnen behöver få tillgång till det som finns i 

rummet, en tillåtande miljö leder till att barnen får göra val som upplevs meningsfulla 
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och gagnar barnens utveckling och lärande. Vi upplever att genom våra observationer 

på förskolorna, har vi tagit del av inomhusmiljöer som är tillåtande där barnen får 

möjlighet till att göra egna val. 

På förskola A i rum 4 (bild 9 och 10) visas material och artefakter som användes vid 

samling.  Enligt specialpedagogen ska inomhusmiljön inspirera barnen till lek, på 

väggarna bör enbart artefakter som fyller ett syfte placeras som ligger till grund för 

utveckling och lärande.  ”Materialet ska ge barnen utmaningar som ”växer” med barnet” 

säger specialpedagogen. Att barnen ska vara omgivna med material som utmanar barnen 

menar även Montessori (1976), barnen går igenom olika perioder i livet där de är extra 

mottagliga för inlärning. Pedagogerna bör vara observanta på dessa perioder och 

anpassa inomhusmiljön efter perioderna. Inom Reggio Emilia pedagogiken bör man ta 

tillvara varje minut av barnens vistelsetid på förskolan, varje minut bör ses som en 

minut för lärande menar Jonstoij och Tolgraven (2001).  

Förskollärarnas planering av inomhusmiljö  

Båda förskollärarna hänvisar till Lpfö 98 och menar att det ska synas i inomhusmiljön 

vilka mål de arbetar mot. Förskollärare på förskola A berättar att de arbetar mot 

kommunens egna prioriterade mål (mattematik/natur, miljö/hälsa, språk, 

teknik/multimedia och värdegrund). Även förskollärare på förskola B planerar 

inomhusmiljön utifrån prioriterade mål från Lpfö 98, målen vid besöket var (språk, 

mattematik och kommunikation). Målen diskuterades i arbetslaget (uppföljning) en 

gång i månaden, där de reflekterade över förutsättningar, lärandeproceser och vad som 

har fungerade bra, mindre bra och hur går de vidare. 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (Skolverket, 2010,s.4).  

Skantze (1998) beskriver i sin avhandling att det är av stor vikt att den fysiska miljön är 

tydlig. Detta beskriver förskollärare på förskola B genom att rummet och dess material 

böra vara tydliga i sina signaler om vilka aktiviteter som barnen kan utföra t.ex. måla 

(bild 17), bygg och konstruktions material (bild19) och läsa (bild 26). Att rummet har 

tydliga signaler medför ett lugnare klimat på avdelningen. Genom våra observationer på 

båda förskollorna anser vi att rummen talade sitt tydliga språk, vi förstod vad de olika 

rummen hade för syfte. Att inomhusmiljön kan ha påverkan på hur barnen agerar är 

något som Nordin-Hultman (2004) visar i sin forskning, samt att inomhusmiljön kan 

uppmuntra till lugna aktiviteter men även till livliga aktiviteter. Förskollärare på 



 

 

37 

förskola B berättade om att de skapade rum i rummen, för att få bort ”spring” på 

avdelningen. 

     

Björklid (2005) menar att den pedagogiska inomhusmiljön på förskolan bör vara 

utformad så att barnens lärande utmanas, underlättas och stimuleras. Den pedagogiska 

inomhusmiljön bör utformas så att barnen kan se vilka aktiviteter som erbjuds. 

Förskolläraren på förskola A säger vid återbesöket, den nya ”bilvärlden” ger tydliga 

signaler om vad rummet har att erbjuda (se bild 13,14 och 15). ”Rummet talar nu sitt 

tydliga språk” det upplevs som att barnen har landat, berättar förskolläraren. Genom 

vårt återbesök kunde vi ta del av hur resultatet av förändringen, signalerna som rummet 

nu förmedlade var ”kom och lek!”. 

 

I Löfdahls (2002) avhandling beskrivs att inomhusmiljön bör vara tillåtande att 

förändras utifrån barnens intressen. Även Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999) 

menar att inomhusmiljön ska vara förändringsbar och anpassas efter barnens intressen, 

barnen bör även ges möjlighet till inflytande i planeringen.  Förskollärare på förskola A 

säger att barnens intressen ligger till grund för utformning av inomhusmiljön, 

förskolläraren tillägger även att man som pedagog måste komma ihåg att man även själv 

är en del av inomhusmiljön. I Reggio Emilia pedagogiken talar man om miljön som den 

tredje pedagogen, inomhusmiljön är därför av stor vikt och kan jämföras som extra 

pedagog vid en väl fungerande inomhusmiljö menar Gedin och Sjöblom (1995). 

Förskolläraren på förskola B ser på inomhusmiljön som lika betydelsefull som Reggio 

Emilia pedagogiken.  

 

Åberg och Taguchi (2006) menar om man lyssnar till barnens behov och intressen som 

sedan ligger till grund för planering av inomhusmiljö så ges barnen både delaktighet 

samt möjlighet till inflytande över sin dagliga vistelsemiljö. Utifrån intervju på förskola 

B är detta även något som förskolläraren anser är av vikt i planering. Att reflektera över 

barnens intressen och sedan göra förändringar i inomhusmiljön är något som de arbetar 

utifrån.  

 

Både Skantze (1989) och Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999) menar att den 

fysiska miljön/inomhusmiljön har stor betydelse för barnens lärande. Miljön bör vara 

variationsrik och ges utrymme för kreativitet och fantasi. Förskolläraren på förskola B 
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menar att i en fungerande inomhusmiljö kan barnen själv hitta aktiviteter. Ansvaret 

ligger hos pedagogerna att skapa en utmanande inomhusmiljö.  

 

Möjligheter och begränsningar av skapandet av inomhusmiljö 

Utifrån specialpedagogens kartläggning av förskolors inomhusmiljö ges pedagogerna 

möjlighet att få inspiration till att utveckla samt förändra inomhusmiljön, genom 

feedback grundade på observationer av specialpedagogen av verksamheten. Utifrån 

Ecers mätning av kvalité i förskolan ges pedagogerna även här en möjlighet att utveckla 

samt förändra inomhusmiljön. I artikeln visas att resultaten för de förskolor de har följt 

har blivit högre, då pedagogerna har tagit till sig samt förändrat inomhusmiljön 

(Fontaine, Torre, Grafwallner & Underhill, 2006).       

Förskollärare på Förskola A beskriver att förutsättningarna skulle kunna vara bättre då 

lokalen inte är ändamålsenlig till förskola, men medger att de måste göra det bästa 

utifrån de förutsättningar som finns. Genom våra observationer anser vi att lokalen inte 

var den optimala, men såg att pedagogerna gjorde förändringar i inomhusmiljön för att 

få en miljö som främjar barnen. Detta kunde vi se tydligt genom att vi gjorde 

återbesöket.  I Ivarsson Janssons (2001) avhandling beskrivs hur personalen på 

förskolor ser på lokalernas utformning som en viktig del i verksamheten. Många av 

dagens förskolor bedriver sin verksamhet i äldre byggnader som inte är ändamålsenliga 

för dagens barngrupper, detta är något som Björklid (2005) beskriver som ett problem 

då barngruppernas storlek har ökat genom åren.  Förskolläraren på förskola A 

förklarade hur de har observerat hur rum 1 (bild 1 och 2) inte fungerade på ett önskvärt 

sätt och att aktiviteterna ofta blev ”stökiga”. De reflekterade i arbetslaget och beslutade 

att de skulle göra om rummet till en bilvärld (bild 13-15), då barnen visade stort 

intresset för fordon. Materialet ska vara tillgängligt för barnen men detta är inte möjligt 

på grund av att lokalen till viss del begränsar tillgängligheten för barnen menar 

förskolläraren på förskola A.  

Förskollärare på förskola B menar att det som kan ses som en begränsning är att 

ekonomin ibland sätter stop samt att lagar om avtal ibland kan göra att man inte kan 

handla i vilken butik man vill. Samtidigt menar förskollärare på Förskola B att de lär 

fixa och trixa med det material som redan finns på förskolan. 
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Placering och tillgänglighet av material i inomhusmiljön 

Specialpedagogen berättar i intervjun att rummet och dess material ska sända tydliga 

signaler vilka aktiviteter som kan utföras. Rummet ska även locka barnen till lek och 

kreativitet. Vid utformning av inomhusmiljön bör pedagogerna se på rummet och dess 

material som en affär, materialen ska presenteras smakfullt så att barnen inspireras. I 

intervjuer och observationer på förskolorna kan vi påstå att detta är av vikt, om 

förskollärarna tänker på detta sätt kan vi inte bestyrka, men tillexempel ”bil värden” på 

förskola B visade på detta, rummet ”sålde” en aktivitet till barnen. Förskolläraren 

berättade att det numera är ett attraktivt rum för barnen. 

För Strandberg (2006) är inte mängden material som har betydelse utan snarare om 

barnen får tillgång till materialet. Får barnen tillgång till material känner barnen en 

känsla av att vara inbjuden i verksamheten. Material så som pussel/spel och skapande 

material bör vara kompletta och finnas nära placerat där aktiviteten är tilltänkt, detta kan 

medföra att barnen blir inspirerade till aktivitet anser specialpedagogen. På förskola A 

fanns ett lågt bord med hyllor med material bredvid samt skapande material placerat i de 

låga fönstren (bild 5 och 6). I skapande rummet på förskola B var skapande material 

placerat nära bordet som är avsatt för skapande (bild 27). 

Förskollärarna på både förskola A och B menar att deras ambition är att materialet har 

sina bestämda platser men att barnen har möjlighet att flytta materialet i lokalen, men 

materialet ska sedan tillbaka till sin hemmamiljö. Förskolläraren på förskola A tillägger 

att materialet bör finnas på en bestämd plats för att det ska upplevas inspirerande för 

barnen när nästa lek tar vid. Förskollärare på förskola B menar att inomhusmiljön inte 

bara är det barnen leker med utan även det som finns på väggarna, det är helheten i 

rummet som utgör inomhusmiljön.  

Nordin-Hultman (2004) har i sin forskning observerat förskolor i Sverige och England 

utifrån hur man skapar och anordnar inomhusmiljön på förskolan. Den mest 

framträdande skillnaden är att i England har man mer material framme vilket gör att det 

är tillgängligt för barnen. Ett ex som tas upp i forskningen är hur de olika länderna 

arrangerar vattenlek, i Sverige har man ofta vattenleken i ett så kallat våtrum medan i 

England har man vattenleken i ett rum där barnen mest vistas, en balja nedsänkt i ett 

bord. På förskola B fanns ett rum anpassat för vatten aktiviteter (bild 29 och 30) detta 

stämmer bra överens med Nordin-Hultmans beskrivning ovan.   
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Förskollärare på Förskola A berättar att det är av stor vikt att barnen själva får förändra 

inomhusmiljön efter sina olika behov och intressen, att få lägga filtar över bordet så det 

blir en koja. Att ta tillvara på barnens intressen när det gäller material är viktigt menar 

förskollärare på förskola B, för tillfället är det bygg och konstruktionslek som fångar 

barnens intressen. Detta är även något som Löfdahl (2002) skriver i sin avhandling, att 

inomhusmiljön bör vara tillåtande att förändras efter barnens olika intressen och behov.  

För att barnen ska få en meningsfull (lärande) lek bör barnen få flytta på material, en 

kudde behöver inte alltid vara en kudde utan kan även vara t.ex. en julgran. 

 

7.3 Slutsats 

Inomhusmiljön har betydelse för barnens utveckling och lärande. Förskollärarna hade 

detta med sig i tankarna när de planerade och utformade inomhusmiljön på förskolan. 

Den pedagogiska inomhusmiljön har betydelse för hur barnet är och blir i olika miljöer 

och sammanhang. I planeringen är det många faktorer att ta hänsyn till så som 

barngruppen (både som grupp, men även som individer), Lpfö 98, planlösning, syfte, 

barnens intressen och behov. Förskollärarna menar att de själva är en del av miljön de 

ser även vikten av att reflektera i arbetslaget inför planering/ förändring av 

inomhusmiljön. Utifrån intervjuerna berättade förskollärarna att de gör förändringar i 

inomhusmiljön vid behov, t.ex. barnens intressen eller när inomhusmiljön inte 

fungerade på önskvärt sätt. Båda förskollärarna förmedlade att de inte alltid har de bästa 

förutsättningar när de vill göra förändringar i inomhusmiljön, men de försöker att göra 

det bästa av situationen.  

Tankarna som förskollärarna hade kring hur de placerar materialet på förskolan är att 

materialet skulle vara tillgängligt för barnen, en faktor som beskrevs som ett problem är 

platsbrist. Att materialet skulle vara tydligt, tillgängligt och inspirera barnen till 

aktiviteten var av vikt. Specialpedagogen menade att man bör se på rummet, dess 

material och artefakter som en affär. Vid planeringen och utformningen av 

inomhusmiljön i förskolan är det av stor vikt, att för barnen på ett tilltalande sätt ”sälja” 

miljön och dess aktiviteter. Inomhusmiljön bör förmedla inspirerande möjligheter till 

utforskande. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vår studie om inomhusmiljöns betydelse för barnens utveckling och lärande och 

våra observationer samt dokumentationer på förskolorna finner vi detta intressant. I vår 

studie har vi kommit fram till att inomhusmiljön är viktig för barnens utveckling och 

lärande. Vårt förslag till fortsatt forskning är att göra observationer på hur barnen 

använder och agerar i inomhusmiljön.  
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Bilagor 

Brev till förskolechefen 

Hej! 

Vi heter Johanna Karlsson och Frida Nyberg och studerar nu sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle.  

Nu är det dags för oss att skriva examensarbete inom pedagogik, syftet med vårt 

examensarbete är att undersöka den pedagogiska inomhusmiljön och pedagogers syn på 

miljöns inverkan för barnens lärande och utveckling. 

Vår frågeställning är: 

Hur utformas miljön på förskolan och hur kan detta påverka barnens lärande och 

utveckling? 

Vi har valt att lägga fokus på hur det kan se ut på en "storbarnsavdelning” (ca, 3-5 år).  

Därför tillfrågar vi dig om det är möjligt att komma till förskolan på ett studiebesök 

samt att intervjua förskollärare som arbetar med de ”större” barnen och som har 

kunskap och erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. 

Vi bifogar även brev till förskolläraren samt intervjufrågor, som du kan lämna till 

berörd förskola. 

 

 

Vid funderingar kontakta oss: 

 

Johanna: 070-391 41 37, ofk11jkn@student.hig.se 

Frida: 070-204 06 9, ofk11fng@student.hig.se 

Handledare: Docent Maud Söderlund växel: 026-64 85 00 

 

Med vänlig hälsning/ Johanna & Frida  

  

  

  



 

 

46 

Brev till förskollärare  

 

Hej! 

Vi heter Johanna Karlsson och Frida Nyberg och studerar nu sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle.  

Nu är det dags för oss att skriva examensarbete inom pedagogik, syftet med vårt 

examensarbete är att undersöka den pedagogiska inomhusmiljön och pedagogers syn på 

miljöns inverkan för barnens lärande och utveckling. 

Vår frågeställning är: 

Hur utformas miljön på förskolan och hur kan detta påverka barnens lärande och 

utveckling? 

Vi har valt att lägga fokus på hur det kan se ut på en "storbarnsavdelning” (ca, 3-5 år).  

Därför tillfrågar vi dig om det är möjligt att komma till förskolan på ett studiebesök 

samt att intervjua/samtala med förskollärare som arbetar med de ”större” barnen och 

som har kunskap och erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. 

Vi kommer att göra kvalitativ intervju i form av samtal mellan dig som deltar och oss 

som studenter.  Vi hoppas på att ett givande och intressant samtal kommer att uppstå. 

Intervjun tar mellan 30-45 minuter. Vårt önskemål är att observera t.ex. på förmiddagen 

och göra intervjun på eftermiddagen eller att vi delar upp det till två tillfällen om det 

passat dig bättre. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du avbryta intervjun och 

därmed dess deltagande. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

I intervjun vill vi gärna göra en ljudupptagning för att lättare transkribera. 

Det vi kommer att observera är miljön, lokalen, material, leksaker mm. Vi kommer inte 

att observera barnens lek, samtal eller andra aktiviteter. 

Förskola och pedagogers anonymitet garanteras genom att namnen fingeras i vårt 

arbete. 

Examensarbetet kommer att publiceras på Diva (databas på Högskolan i Gävle) 

Bifogar intervjufrågor så du kan förebereda dig på vad vi vill samtala om. 

Om du är intresserad av att delta kan du kontakta oss så får vi komma överens om 

passande tidpunkt. 

Vid funderingar kontakta oss: 
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Johanna: 070-391 41 37, ofk11jkn@student.hig.se 

Frida: 070-204 06 9, ofk11fng@student.hig.se 

Handledare: Docent Maud Söderlund växel: 026-64 85 00 

Med vänlig hälsning/ Johanna & Frida  
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Intervjufrågor 

 

 Vad betyder inomhusmiljön för dig i förskolan? 

 

 Tror du att inomhusmiljön påverkar barnens lärande? På vilket sätt?  

 

 Vad anser du att man som förskollärare bör tänka på när man skapar 

inomhusmiljön i förskolan, för att främja barnens lärande och utveckling? 

 

 Vad finns det för möjligheter och begränsningar för att kunna skapa 

inomhusmiljön som du vill?  Och i så fall vilka? 

 

 Förändrar ni inomhusmiljön? Varför och hur? 

 

 Hur går du/ni tillväga när ni planerar miljön? Vad tänker du/ni på? 

 

 Diskuterar ni inomhusmiljön i samband med den pedagogiska planeringen? 

 

 Har ni bestämda platser för olika aktiviteter/material?  Varför/varför inte? 

 

 Hur tänker du/ni om materialets placering i rummet? Kan barnen nå materialet?  

 

 Hur väljer du/ni materialet som används på avdelningen/förskolan? 
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Länk till värderings verktyg  

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/Varderingsverktyg-for-tillganglig-

utbildning/   

( Hämtad 2014-12-08, kl 15.06) 

 

  


