
 

 

 

    Rapport nr: 2012ht00735 
 

Institutionen för  

pedagogik, didaktik och  

utbildningsstudier 

Examensarbete  

i utbildningsvetenskap  

inom allmänt  

utbildningsområde, 15 hp 

 

 

   

 

 

 

 

Förskolans inomhusmiljö 

– ett pedagogperspektiv 
 

 

 

Johanna Silfvergren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Jörgen Mattlar 

Examinator: Karin Hjälmeskog 



 

 

Sammanfattning 

Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att skapa trygga lärandemiljöer för barn. Förskolans 

inomhusmiljö ska vara anpassad till barnens individuella behov och inbjuda till såväl lek och 

aktivitet som stimulans och lust att utforska.  

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogernas uppfattningar om förskolans 

inomhusmiljö och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten. De frågor som ligger till 

grund för min studie är: Vilka uppfattningar har pedagogerna om förskolans inomhusmiljö och 

dess betydelse? Vilka uppfattningar har pedagogerna kring utformningen av förskolans 

inomhusmiljö? Vilka uppfattningar har pedagogerna om materialet på förskolan?  

För att finna svar på frågorna används en kvalitativ datainsamlingsmetod. Studien bygger på 

fem kvalitativa intervjuer med pedagoger som är verksamma inom förskolan. Resultatet från de 

kvalitativa intervjuerna visar att pedagogernas uppfattningar är att förskolans inomhusmiljö är 

viktig eftersom barn och pedagoger vistas i den varje dag. Pedagogerna uppfattar förskolans 

inomhusmiljö som en förutsättning till aktivitet.  

Enligt pedagogernas uppfattningar kan inomhusmiljön vara såväl tillåtande som begränsande. 

Pedagogerna uppfattar inomhusmiljön som den tredje pedagogen. Enligt pedagogernas 

uppfattningar skapar inomhusmiljön gemenskap mellan barnen och kan påverka barnen att ingå i 

särskilda gruppkonstellationer. Inomhusmiljön är enligt pedagogerna oerhört viktig för förskolans 

pedagogiska verksamhet då den ligger till grund för kommunikation, inlärning, socialt samspel 

och rutiner. Förskolans inomhusmiljö ska enligt pedagogernas uppfattningar vara inspirerande, 

inbjudande, tillåtande, harmonisk och kreativ. 
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Inledning 

I läroplanen för förskolan läggs det stor vikt vid förskolans inomhusmiljö och dess betydelse för 

verksamheten. Enligt läroplanen ska inomhusmiljön vara såväl inbjudande som innehållsrik.  

Miljön ska stimulera barnens initiativförmåga och utveckla barnens sociala och 

kommunikativa sida. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska ge utrymme för fantasi 

och kreativitet i lek och lärande i såväl inomhus- som utomhusmiljö. Pedagogerna på förskolan 

ska erbjuda en god miljö för lek, lärande och utveckling (Lpfö 98/10).  

Jag har valt att studera förskolans inomhusmiljö med anledning att jag är intresserad av att 

veta mer om hur pedagogerna uppfattar inomhusmiljö och dess betydelse för den pedagogiska 

verksamheten. Förskolans inomhusmiljö har varit återkommande under lärarutbildningen och jag 

har upplevt stor variation i inomhusmiljön på förskolorna under den verksamhetsförlagda 

utbildningstiden.  

Min utgångspunkt i denna studie är att miljön på förskolan påverkar barnens beteende och 

utveckling eftersom inomhusmiljön är ständigt närvarande och influerar oss såväl medvetet som 

omedvetet. Jag anser att förskolans inomhusmiljö ska vara stimulerande och utforskande, den ska 

bjuda in barnen till fantasi och lek för att de ska utvecklas i sin läroprocess och i sitt 

identitetsskapande. Barnen på förskolan ska vara delaktiga i utformning och planering av 

inomhusmiljön, deras behov och intressen bör ligga till grund för hur miljön ska se ut. 

Jag har valt att använda mig av begreppet miljö – den tredje pedagogen som härstammar från 

den italienska Reggio Emilia reformpedagogiken samt det sociokulturella perspektivet. Jag 

kommer att intervjua fem verksamma pedagoger för att synliggöra pedagogernas uppfattningar 

om förskolans inomhusmiljö och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten.  
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Bakgrund 

Begreppet miljö härstammar från det latinska språket, mediuslocus vilket i direkt översättning 

betyder mittpunkten av befintligt ställe, omgivning, omvärld eller de yttre förhållanden vi har 

omkring oss (Norstedts Ordbok 1998). Inom förskolan används begreppet pedagogisk miljö.  

Begreppet pedagogisk miljö definieras som ett samspel mellan den fysiska och den sociala 

miljön på förskolan. I min studie har jag valt att använda mig av begreppet förskolans 

inomhusmiljö i syfte att synliggöra pedagogernas uppfattningar om förskolans inomhusmiljö och 

dess betydelse för den pedagogiska verksamheten. Med begreppet förskolans inomhusmiljö syftar 

jag till rummen som utgör den arbetsmiljö där pedagoger och barn vistas, innehåll och utseende 

där arkitektur, möblering, materialutbud samt dess placering. För att minska risken för en spretig 

studie har jag begränsat mig till att fokusera på inomhusmiljön på förskolorna ur ett pedagog 

perspektiv. 

1998 kom läroplanen för förskolan med riktlinjer för hur en god förskolemiljö bör vara. I 

samband med läroplanen väcktes nya tankar kring förskolan som verksamhet. I läroplanen för 

förskolan stärks barnens roll när det handlar om delaktighet av utformning av förskolans 

inomhusmiljö. Miljön ska vara stimulerande och bjuda in barnen till fantasi och lek för att de ska 

utvecklas i sin läroprocess. Barnen ska få möjlighet att uttrycka sig, utveckla tankar, sin 

kompetens och förmågan att fatta beslut. Barnens intressen och behov ska ligga till grund för hur 

verksamheten och förskolans inomhusmiljö ska utformas. Delaktigheten skapar en grund till att 

barnen blir självständiga, demokratiska, och ansvarsfulla (Lpfö 98/10:6-8). 

Ett demokratiskt tankesätt är något vi skapar gemensamt genom att visa intresse för barnens 

åsikter och lyssna på deras tankar. Vi lär oss inte demokrati, vi skapar den tillsammans genom att 

reflektera tillsammans kring begrepp som rättvisa och delaktighet. Som pedagog är det viktigt att 

känna till att vi har ett överläge i vår vuxna roll. Hur demokratiska vi än anser oss vara har vi 

automatiskt en maktposition som vuxen (Lenz Taguchi 2007). Genom att reflektera och 

observera över de aktiviteter som barnen utför kan pedagogerna synliggöra barnens intressen och 

behov och utifrån det skapa en meningsfull miljö där stimulerande mötesplatser står i fokus. 

Barnen bör ses som sociala aktörer och medskapare till sin egen utveckling och läroprocess 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

I början av 1900-talet skrev den kvinnliga författaren, Ellen Key en bok som riktade sig till 

föräldrar. Syftet var att väcka hopp om en ny tid med nya möjligheter för utveckling av 

framtidens människor och deras barn. I folkmun har 1900-talet kallats för ”Barnets århundrade” 

då miljö och möjligheter förändrades radikalt för barnen. Tidigare levde barn på gatan och fick 

ansvara för sig själva när föräldrarna arbetade. Den hastiga förändringen resulterade i att alla barn 

oberoende av samhällsklasser, möttes i en förskolemiljö (Sandström 1997).  
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Miljön kring barn har under åren varit föränderlig då normerna för vad som anses vara en god 

miljö för barn, kontinuerligt omformas. Exempelvis har kvadratmeter per barn räknats för att 

minimera risken att lokalen ska överfyllas. Inomhusklimat och ljudnivå har länge varit 

återkommande områden som kontinuerligt granskas och åtgärdas på förskolorna. I dagens 

samhälle uppmärksammas många fler miljöaspekter på förskolorna än vad det tidigare har gjort 

under århundradet (a.a.). 

I norra Italien ligger en liten stad med namnet Reggio Emilia där den pedagogiska filosofin 

med samma namn grundades. Loris Malaguzzi som var upphovsman till den pedagogiska 

filosofin lät sig inspireras av ett flertal olika filosofer och pedagoger, Vygotskij, Montessori och 

Piaget var stora inspirationskällor. Reggio Emilias pedagogiska filosofi står för nytänkande och 

gränsöverskridningar där teoretiskt arbete kombineras med en levande praktik tillsammans med 

barn. Lek, arbete, verklighet, fantasi och uttryck är begrepp som ges stort utrymme inom Reggio 

Emilia. Pedagogerna som förhåller sig till denna pedagogiska filosofi samarbetar med forskare 

inom olika områden för att inspireras. Målet med Reggio Emilia var att göra barnen till 

medskapare och sociala aktörer. Pedagogiken skulle kontinuerligt uppdateras och anpassas efter 

samhällets utveckling. Reggio Emilias pedagogiska filosofi saknar mallar och formler, däremot 

grundar den sig på en stor vakenhet och flexibilitet där nytänkande och gränsöverskridningar har 

en stor roll. Reflektion och dokumentation är mycket viktigt inom Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi. Det är genom den pedagogiska dokumentationen som barnets kunskapssökande och 

utveckling förs framåt. Dokumentationen skapar underlag för det pedagogiska arbetet. På en 

Reggio Emilia inspirerad förskola ska möbler, bilder och material vara placerat i barnets höjd 

(www.reggioemilia.se).  

Förskolans inomhusmiljö ska inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi vara föränderlig och 

anpassningsbar efter barnets behov. Genom att använda sig av den pedagogiska 

dokumentationen kan inomhusmiljön synliggöras och användas som ett pedagogiskt verktyg. 

Inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi skiljer man på en synlig och osynlig miljö. Den synliga 

miljön innefattar det materiella så som möbler och material. Den osynliga miljön inbegriper 

pedagogernas syn på miljöns betydelse och dess utformning. En Reggio Emilia inspirerad 

förskola ska utforma en inomhusmiljö som barnen kan utveckla, förändra, påverka och behärska, 

den ska vara utforskande och stimulerande. Materialet ska förvaras synligt på hyllor och vara 

flyttbart för att påvisa ett föränderligt samhälle. Centralt placerad på en Reggio Emilia förskola 

finns en ateljé där allt material är i barnhöjd. Det ska även finnas ytor för avskildhet, möten med 

kompisar, vila, musiklek och drama. Den pedagogiska filosofins grundtanke är att kunskap och 

utveckling ska uppstå i samspel mellan olika människor (Grut 2008). 

Förskolan ska vara ett komplement till hemmiljön och ett stöd för familjerna. I läroplanen för 

förskolan står det att verksamheten skall vara trygg, rolig och lärande för alla barn.  

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska 

http://www.reggioemilia.se/
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främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för 

att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Lpfö 98/10:9). 

Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet inom den pedagogiska verksamheten på 

förskolan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande hos alla barn som deltar. 

Förskolans inomhusmiljö ska vara trygg, rolig och anpassad till barnens behov. Inomhusmiljön 

på förskolan ska utmana barnet samt locka till lek och aktivitet. Den ska vara inspirerande där 

barnet stimuleras till att utforska sin omvärld. Förskolans inomhusmiljö ska vara levande, social 

och kulturell, där varje barn ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa kompetens (Lpfö 

98/10). 

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 

utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. (Lpfö 

98/10:8). 

Verksamheten på förskolan skall utgå från barnets egna erfarenheter, intressen samt motivation 

och drivkraft till att söka kunskaper. Det ska finnas plats för barns egna planer, fantasi och 

kreativitet i såväl lek som lärande både inomhus och utomhus (Lpfö 98/10:4-7).  

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande (Lpfö 98/10:7). 

I skollagen inryms alla typer av skolformer. Skollagen understryker det gemensamma 

ställningstagandet att syftet med skolväsendet är att främja lusten till att inhämta nya kunskaper 

och lägga grunden till ett livslångt lärande. Som riktlinjer för förskolan tar skollagen upp att 

förskolan ska arbeta för att stimulera, utveckla och lära barn i en trygg miljö. Omsorg, utveckling 

och lärande ska bilda en helhet på förskolan. Förskolans uppdrag är att främja allsidiga kontakter, 

förbereda barnet för utbildning samt träna barnet i social gemenskap. Förskolan är en mötesplats 

där barn med olika erfarenheter och upplevelser möts dagligen (Skolverket 2010). 

På förskolan läggs grunden till ett livslångt lärande där samspel och interaktion med andra 

barn och vuxna ska gå hand i hand. Ett av huvuduppdragen för pedagogerna i förskolan är bland 

annat att skapa trygga lärande miljöer som är anpassade efter barnens individuella behov (a.a.).  

För att förebygga kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i den svenska skolan 

har Skolverket dikterat de allmänna råden. Ett av Skolverkets råd är att skolpersonalen 

rekommenderas att ha god uppsikt över alla utrymmen där barn vistas. Detta innebär att 

lokalerna och lekgårdarna bör vara utformade på så vis att eventuella riskområden för 

diskriminering och kränkande behandling tas bort. Vidare menar Skolverket att den pedagogiska 

miljön på förskolan ska vara utvecklande och lärande samt att den ska vara anpassad efter barns 

omsorg och behov. Vad som är en god lärande miljö på förskolan skiljer sig från individ till 

individ vilket innebär att pedagogernas kunskap om barns utveckling såväl pedagogiskt, fysiskt 

som psykiskt blir oerhört viktig för utformandet av den pedagogiska miljön på förskolan 

(Skolverket 2005).  
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt redovisas relevant litteratur i en tematisk ordnad forskningsöversikt. Tidigare 

forskning som behandlar ämnet förskolans inomhusmiljö presenteras i rubricerade stycken. 

Tidigare forskning 

Barnens identitet skapas i samspel med andra 

Förskolans inomhusmiljö spelar en viktig roll i barnens identitetsskapande. I förskolans 

inomhusmiljö formas barnens identitet i samspel med andra. Det förekommer att miljöns 

inverkan på barn och dess betydelse för det pedagogiska arbetet förbises. Förskolans 

inomhusmiljö sänder ut signaler, den bjuder in eller bjuder ut, den talar om vem som får vara 

med och vem som inte får vara med. Miljön kan vara såväl begränsande som tillåtande och 

öppnar upp nya möjligheter (Björklid 2005). Rummen på förskolan är fulla av information, 

informationen talar om sociala och kulturella regler och förhållningssätt. Rummets möbler, 

utformning och materialutbud talar tydligt om vilken typ av aktivitet som bör ske där (Davidsson 

2008).   

Barnens identitet skapas i interaktion med andra individer. Hur andra människor uppfattar en 

är ofta ett stöd i frågan kring vem man är. Omgivningen har alltid varit en viktig faktor i barnens 

identitetsskapande. Under 60- och 70-talet ansågs föräldrarna skapa barnens identitet. Modern 

forskning hävdar att barnen har lika stor inverkan på föräldrarnas identitet och på förskolan har 

barnen inverkan på pedagogens identitet eftersom de inverkar på varandra. Barnen deltar i 

samspel med andra redan från födseln (Brodin & Hylander 1997).  

Omgivning, socialkompetens, kultur, bakgrund och känslor är viktiga aspekter när man ska ta 

reda på vem man är (Roth 1999).  

När barnen samspelar med andra individer formas identiteten. I mötet med flera olika 

människor ges barnen fler valmöjligheter i sitt eget formande av identitet (Brodin & Hylander 

1997).  

Nordin-Hultman betonar i sin forskning miljöns betydelse för barnens identitetsskapande då 

hennes resultat visar att barnens identitet och deras förmåga formas efter situationen och den 

miljö de befinner sig i. Arkitektur och förskolans inomhusmiljö påverkar barnen och deras 

utveckling. Forskningen visar att omformning av miljö och material på de svenska förskolorna 

har en positiv inverkan på barnens utveckling då den leder till ett mer mentalt lärande istället för 

ett experimenterande. Det är pedagogernas ansvar att skapa lustfyllda och utforskande miljöer 

(Nordin-Hultman 2006). 
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I sin avhandling beskriver Nordin-Hultman hur barnens sätt att vara påverkas av den kontext de 

ingår i att de i ena situationen upplevs som starka och i nästa svaga och vilken påverkan 

pedagogernas syn på barnen har. Hon skriver att pedagogernas föreställningar och förmåga att 

rikta uppmärksamhet påverkar barnens identitetsskapande, hur barnen förstår sig själva som 

subjekt och hur andra uppfattar dem. ”Barn är inte på ett speciellt sätt, de blir på olika sätt i 

relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” (Nordin-

Hultman 2006:168). 

 

Pedagogisk miljö 

Pramling Samuelsson och Sheridan definierar förskolans inomhusmiljö som allt konkret inom 

förskolans verksamhet. Lokalens utformning, materialutbud och tillgång samt samspelet mellan 

pedagogerna och barnen ingår under begreppet pedagogisk miljö.  

Något mer abstrakt beskrivs atmosfären som en del i förskolans inomhusmiljö. Här inryms 

mångfald, barnsyn, etik, makt och jämställdhet. Pramling Samuelsson och Sheridan anser att 

pedagogernas attityd, värderingar och förmåga att agera påverkar barnen i allra högsta grad.  De 

anser att klimatet i förskolan ska vara tillåtande, fantasifullt, mobilt och varierat. Vidare bör 

förskolans inomhusmiljö innehålla en struktur och vara utformad så att barnen och pedagogerna 

lätt kan påbörja en aktivitet. Balansen mellan strukturerad och flexibel är viktig.  

Förskolans inomhusmiljö bör utformas efter barngruppens intressen och behov och vara 

föränderlig beroende på vilka lekar, teman och samtal som pågår i barngruppen för stunden 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). 

Barn erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen. Den pedagogiska miljöns 

utformning har därför en stor betydelse för barns lärande. Miljön sänder nämligen ett budskap om 

vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten och därför ska den pedagogiska miljön 

vara utformad på ett sådant sätt att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. 

(Pramling Samuelsson, Sheridan 2006:89).  

Hultman-Nordin jämförde engelska förskolor med svenska förskolor. Efter observationer av 

engelska och svenska förskolor konstaterade forskaren att miljöerna hade många olikheter. De 

svenska förskolorna är ofta uppbyggda på ett uppdelat sätt. En avdelning kan bestå av flertalet 

mindre rum som ofta har specifika ändamål vilket kan begränsa verksamheten enligt Nordin-

Hultman. I svenska förskolor är materialtillgång mycket begränsad i jämförelse med den engelska. 

Vad som är viktigt att särskilja är att mängden material inte är problemet utan hur materialet 

används. Vid ett första intryck av den svenska förskolans materialutbud kan det anses vara stort, 

problemet är att det sällan utnyttjas till fulla bruk. Detta kan leda till ett begränsat kognitivt 

lärande istället för ett experimenterande och utforskande lärande. Forskningen visar att redan 

under 1900-talets början diskuterades fördelar med att använda sig av möbler anpassade i barnens 

storlek (Nordin-Hultman 2006).  
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Pramling Samuelsson och Sheridan anser att förskolans inomhusmiljö ska möbleras så att 

barnens lärande stimuleras, utmanas och underlättas. Barnanpassade möbler, lättillgängligt 

material samt låta barnen använda sig av tillåtande material så som leksaker och skapande material 

(Pramling Samuelsson & Sheridan). 

Som pedagog är det lättare att synliggöra kunskap och fånga barnen i varierande 

lärandesituationer om miljön tillåter barnen att vara egna, självständiga individer som uppmuntrar 

barnen till att ta egna initiativ. Barnens möjlighet till att vara delaktiga påverkas av 

materialutbudets tillgänglighet (Johansson 2005). 

Barnen skall vara informerade om vilket material som finns, var det finns och att de kan använda 

det. På så sätt får barn inflytande, kan välja material och aktiviteter som de själva önskar 

(Johansson 2005:101). 

För att material och miljö ska kunna vara tillgängliga krävs det att pedagogerna har tilltro till 

barnens förmåga (a.a.). 

 

Miljö – den tredje pedagogen 

Miljön ska vara föränderlig och kreativ, den ska locka till utmaning och väcka nyfikenhet och 

förundran. Miljön ska uppmuntra till kommunikation mellan individer. En miljö som väcker 

intresse och leder in barnen i en fantasivärld, stimulerar alla sinnen. Miljön blir ett pedagogiskt 

verktyg som skapar möjlighet för barnen att söka kunskap. Inom begreppet miljö – den tredje 

pedagogen ser man miljön som en pedagog som ska locka och inspirera barnen till utmaning och 

uppmuntra barnen att söka kunskap (Wallin 1996). 

Begreppet miljö – den tredje pedagogen används som ett uttryck inom Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi när man talar om miljö. Begreppet står utöver pedagogerna och barnen. Det 

handlar om att barnen ska ges möjlighet till att lära genom att utforma en inspirerande 

inomhusmiljö. Barnen ska lockas till experimenterande, skapande, initiativtagande och 

utforskande. Pedagogernas uppgift är att utforma en utmanande miljö som ger barnen möjlighet 

till skapande och kreativitet (Forsell 2005.) 

Arkitekturen är en del av pedagogiken. När barnen får vistas i upplevelserika rum med 

tillåtande material tror man att alla sinnen stimuleras vilket påverkar barnens identitetsskapande 

och om var det hör hemma (Björklid 2005). 

Grundtanken är att förskolemiljön ska kunna erbjuda något annat än hemmiljön och att barnen 

skall kunna utnyttja miljön och föremålen i den på sina egna villkor. Således måste materialen 

finnas tillgängliga på en höjd som passar barnen och exponeras i barnens synfält (Lenz Taguchi 

1997:67). 



8 

 

En förskola som inspirerats av Reggio Emilias pedagogiska filosofi består av ett flertal rum med 

en central mötesplats där barnen ska ges möjlighet till lek och möten med andra. Grundtanken är 

att barnen ska kunna få en överblick över verksamhetens alla rum men ändå erbjudas avskildhet. 

Ett rum kan vara indelat i flera mindre arbetshörnor där projekt pågår. Projekten är flexibla och 

styrs efter barnens behov och lust (Lenz Taguchi 1997). 
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Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som kommer att vara utgångspunkter i 
analysavsnittet.  

 

Sociokulturellt perspektiv  

Grunden till det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling lade Lev S Vygotskij 

(1896-1934) som var en pedagogisk teoretiker från Ryssland.  

Vygotskij har haft stort inflytande på den moderna utvecklingspsykologin och pedagogiken 

både internationellt och i Sverige. Vygotskij ansåg att barnens relationer till omvärlden var 

perceptuella och situationsbundna då barnen utgår från sitt eget inre och ser subjektivt på sin 

omvärld.  Vygotskij menade att kunskap kom ur en handling och att samspel med andra 

människor i sin omgivning var av största vikt för att kunna utveckla det individuella lärandet 

(Hwang & Nilsson 2003).  

Inom ett sociokulturellt perspektiv ligger fokus på hur miljö, språk och kultur påverkar och 

formar individen genom samspel. Människan uppfattar sin verklighet genom kulturen, den fysiska 

miljö och de artefakter den har tillgång till samtidigt som den själv är en aktiv deltagare som är 

med och påverkar och skapar nya saker. Inom det sociokulturella perspektivet står kulturen för 

en uppsättning av värderingar, kunskaper, idéer och erfarenheter som människan har tillämpat 

genom att samspela med andra i sin omgivning. Människans livsvillkor och de kulturella 

artefakterna, hur de samspelar med varandra, påverkar människans sociokulturella utveckling 

(Säljö 2000). 

Ordet mediering är ett återkommande begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Mediering beskriver samverkan mellan kulturella redskap, det vill säga artefakter och människan. 

För att förstå och agera i omvärlden använder sig människan av olika redskap så kallade artefakter 

(Dysthe 2003).  

Exempelvis kan ett rum på förskolan vara inrett med möbler och material på ett specifikt sätt, 

barnet har kanske inte varit delaktigt i utformningen av rummet men använder sig av artefakterna 

och leker på olika sätt. Barnet sätter sin egen prägel på hur artefakterna kan användas. Inte heller 

talar barnet på samma vis med sina syskon som med sin pedagog (Säljö 2000). 

"Internaliseringsprocessen innebär att mentala funktioner förmedlas, överförs och understöds – 

d.v.s. medieras – med hjälp av fysiska och intellektuella redskap som vi människor använder i olika 

slags sociala aktiviteter. Vi står nämligen inte i direkt, omedelbar kontakt med omvärlden; vi 

hanterar den med hjälp av medierande metoder vilka utgör kulturella redskap av olika slag (Dysthe 

2003.). 



10 

 

Artefakter är de redskap som används för att människan ska kunna utvecklas och utföra mentala 

funktioner samt kompensera svagheter. Alla artefakter har ett samband mellan varandra och ingår 

inom det kulturella. Artefakterna och kulturen är skapade av människan och är en ständigt 

pågående process där nytt och gammal möts. Människan skapar nya artefakter när det är 

behövligt vilket är en förutsättning för lärande. Artefakterna påverkar människans förmåga att 

lösa problem samt styra kommunikation mellan människor och att utveckla vårt tänkande. De 

tillåter oss att upprätthålla olika aktiviteter och genom mediering hur vi uppfattar vår omvärld 

och tolkar den fysiska miljön (Säljö 2000). 

Artefakter kan vara såväl fysiska som psykologiska. Till de fysiska artefakterna hör datorer, 

penna, papper. Till de psykologiska hör språket som är människans främsta artefakt, den hjälper 

människan att kommunicera med andra. Denna artefakt möjliggör att kunna tänka på saker som 

inte finns samt att kunna uttrycka meningar för andra. De artefakter vi använder oss av är bundna 

till den kultur vi lever i. Artefakter utvecklas i kulturen vilket medför att människan lever i en 

artificiell värld där den fysiska miljön har en viktig roll då människan bearbetar omgivningen med 

hjälp av fysiska och intellektuella artefakter (Säljö 2000).  

Inom det sociokulturella perspektivet är den fysiska miljön som barnen vistas i en viktig 

artefakt. Barnens utveckling anses vara beroende av den fysiska miljön i mötet med andra vilket 

leder till att utvecklingen blir en social och kulturell process istället för en individuell och 

biologisk process. På förskolan är pedagogernas roll är att skapa rika kommunikativa miljöer där 

barnen ges möjlighet att använda olika sorters artefakter för att utvecklas. När barn får tillgång till 

nya verktyg förändras deras sätt att uppfatta omvärlden (www.forskoleforum.se). 

Idag ser vi barnen konstruerade som kompetenta medmänniskor som nyfiket vill lära sig om 

livet och skapa sig en mening. Barnen lär och utvecklas i relation med sig själva och andra där den 

sociala och kulturella kontexten är av största vikt i lärandeprocessen (Löfdahl 2004).  

Inom det sociokulturella perspektivet är förskolans inomhusmiljö en viktig beståndsdel i 

barnets lärande och utveckling. I samband med lärandet så förvärvar barnen kunskaper från 

omgivningen såväl från den kulturella som den sociala. Materialet på förskolan såsom leksaker 

blir enligt det sociokulturella perspektivet kulturella redskap, viktiga artefakter. Den kunskap 

barnen befäster är i många fall situerad och bunden till en specifik situation inom en viss 

sociokulturell kontext vilket betyder att den inte är användbar inom alla kontexter. Exempelvis 

när ett barn leker med bilar och bygger vägar behöver det inte betyda att barnet kommer bli en 

utmärkt bilmekaniker (Nelson & Svensson 2005).  

Inom det sociokulturella perspektivet läggs stor vikt vid individen och kollektivet och vad som 

sker däremellan. Människan är en social och biologisk varelse som lär i interaktion med andra i 

sin omgivning. För att lära tar människan del av andras kunskaper och erfarenheter och förankrar 

dem hos sig själv. Genom fysiska miljöer människan vistas i, inte minst genom skolor och 

förskolor, ges människan möjlighet till att verka på en högre nivå än vad de biologiska 

http://www.forskoleforum.se/
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förutsättningarna tillåter på egen hand. Det sociokulturella perspektivet kan således sammanfattas 

till att vi genom användandet av interaktion och artefakter tillför kunskap (Säljö 2000).  

Vad som särskiljer det sociokulturella perspektivet är: Betydelsen av det sociala för barnens 

utveckling, den avgörande betydelse som språk och kommunikation spelar för barnens utveckling 

samt betoningen av barn och vuxnas kunnande är beroende av vilka redskap de har tillgång till 

(www.forskoleforum.se).  

Inom Vygotskijs teori synliggörs språk och tanke som oskiljaktiga samt att det kräver en aktiv 

handling för att vi ska kunna samspela och därigenom lära.  Enligt Vygotskij har vi varit upptagna 

med att studera vad som händer inuti en människa och lagt för lite fokus på att studera utrymmet 

mellan människan och dess omgivning. Vygotskij hävdar att den fysiska miljön omkring barnen 

är mycket viktig för utvecklingen. Utformningen av miljön påverkar hur vi är och hur vi blir i 

olika situationer. Barnens nyfikenhet och aktivitet påverkas av förskolans inomhusmiljö. 

Vygotskij anser att innehåll och utformning ska inbjuda till lek och aktivitet som genererar 

utveckling hos barnen. I det sociala och kulturella sammanhanget konstrueras lärandet i samspel 

mellan barnen och den fysiska miljö de vistas i, miljön talar om vad som är tillåtet. 

Vygotskij skriver i boken ”Fantasi och kreativitet i barndomen” om människans drivkraft för 

den skapande och kreativa impulsen. Enligt Vygotskij har människan ett behov av att anpassa sig 

till sin omgivning som en central punkt. 

En varelse som vore fullkomligt anpassad till den omgivande världen, en sådan varelse skulle inte 

vilja någonting, skulle inte kunna sträva efter någonting och skulle, naturligtvis, inte heller kunna 

skapa någonting. Därför grundar sig skapandet alltid på en bristande anpassning, ur vilken det 

uppstår ett behov, en strävan eller önskan (Vygotskij 1995). 

Vygotskij hävdar att barnen har kreativa processer. När barnen leker synliggörs dessa kreativa 

sidor. För att kunna vara kreativ använder barnen sig av artefakter. Miljö och material anses vara 

artefakter som ger uttryck i barnens kreativa processer. På förskolan ska pedagogerna 

uppmärksamma barnens leksituationer där den kreativa processen synliggörs för att kunna möta 

barnen i nya utmaningar (Partanen 2007).  För att verksamheten ska fungera på förskolan krävs 

det att den fysiska miljön är trygg för barnen då miljön omkring barnen får en betydande 

trygghetsfaktor som påminner om hemmiljön (Månsson 2000). 

Förskolan beskrivs som ett komplement till hemmet där verksamheten är uppbyggd utifrån 

barnens förutsättningar och erfarenheter. Pedagogerna skapar villkor och kulturella miljöer inom 

den enskilda verksamheten i samarbete med föräldrar. Föräldrarnas kunskap om barnen är 

oerhört viktig för pedagogerna, det är genom denna information som trygga miljöer skapas 

(Öhman 2006). Det är först när barnen känner sig trygga i förskolan i relation med pedagogerna 

och föräldrarna som stimulerande och utmanande miljöer kan skapas (Nordin-Hultman 2009). 

Inom det sociokulturella perspektivet blir pedagogernas roll på förskolan en viktig beståndsdel 

för barnens lärande samt miljön som barnen vistas i och de kulturella redskap som förskolan 

http://www.forskoleforum.se/
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erbjuder barnen (Thornberg 2006). Miljön på förskolan blir en atmosfär där barnen och 

pedagogerna möts och respekterar varandra (a.a.).  

Inom det sociokulturella perspektivet är pedagogerna ansvariga för att ta initiativ och skapa 

förutsättningar för att barnen ska kunna lära av varandra men även lära av pedagogerna. 

Pedagogerna ska skapa miljöer där en mångfald i lärandet mellan barnen är möjligt (Williams 

2006). Pedagogerna ska stödja barnen i aktiviteterna men även utmana dem i lärandet på ett 

utmanande och stimulerande sätt. Förskolans inomhusmiljö ska ge barnen möjlighet till lustfyllt 

lärande där man tar utgångspunkt i barnens bakgrund och kulturella förhållanden (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2003).  

Leken ska ses som ett verktyg i barnens lärande. Pedagogernas synsätt på leken avgör om man 

deltar aktivt och skapar utmaningar eller om man väljer att gå åt sidan och låter leken ha ett eget 

värde. Det är ingen självklarhet att informera barnen på förskolan utan att skapa en miljö i 

verksamheten där barnen utmanas och tillåts använda sig av de kulturella verktyg som finns (Säljö 

2006). Enligt Säljö är syftet inte att överföra information utan att skapa miljöer och aktiviteter 

som gör det möjligt för människor att komma i kontakt med varandra (a.a.). 

Pedagogerna på förskolan ansvarar för att vidga barnens miljöperspektiv och omvärld för att 

barnen ska bli medvetna om vilka förutsättningar och möjligheter det finns runt omkring dem. 

För att pedagogerna ska kunna utforma en givande fysisk miljö och omgivning för barnen krävs 

det att man är insatt i barnens tidigare erfarenheter och kunskaper (Jonsdottir 2007).   

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt presenterat de teoretiska perspektiv jag kommer att 

använda mig av i analysen. Det sociokulturella perspektivet där lärande och utveckling ses som en 

interaktion mellan människor inom ramen för sociala och kulturella praktiker, där den fysiska 

miljön och fysiska artefakter används som meningsskapande resurser. I förskolan är interaktion 

mellan barn, pedagog och miljö en stor del av verksamheten. Flera gånger per dag interagerar 

barn och pedagog med varandra och använder sig av de förutsättningar som förskolans 

inomhusmiljö erbjuder. Eftersom studiens syfte är att synliggöra pedagogernas uppfattningar om 

förskolans inomhusmiljö och dess betydelse för verksamheten kan en koppling dras till det 

sociokulturella perspektiv där interaktion mellan barn, pedagog och miljö är en grundsten.  Fokus 

ligger på förutsättningar som den fysiska miljön och de fysiska artefakterna ger. Enligt Vygotskij 

skapas kunskap först i ett socialt sammanhang, och först därefter hos den enskilda individen. 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspel med andra inom ramen för 

kontexter vilket gör miljön oerhört betydelsefull (Vygotskij 1999).  
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Syfte 

Mot bakgrund av de resultat forskningen visat och de teoretiska perspektiv jag utgår ifrån är 

studiens syfte att synliggöra pedagogernas uppfattningar om förskolans inomhusmiljö och dess 

betydelse för den pedagogiska verksamheten.  

 

Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har pedagogerna om förskolans inomhusmiljö och dess betydelse?  

 

 Vilka uppfattningar har pedagogerna kring utformningen av förskolans inomhusmiljö?  

 

 Vilka uppfattningar har pedagogerna om materialet på förskolan? 
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Metod 

Detta avsnitt beskriver vilken metod som har använts i studien. Val av metod, urval och 

tillvägagångssätt presenteras. Studiens validitet och reliabilitet samt etiska förhållningssätt tas upp. 

Metod för datainsamling  

I syfte att synliggöra pedagogernas uppfattningar om förskolans inomhusmiljö och dess betydelse 

för den pedagogiska verksamheten har Kvales kvalitativ intervjumetod använts.  

Intervjuformen är semistrukturerad vilket innebär att alla respondenter får samma frågor (se 

bilaga 1). Frågornas svarsmöjligheter är öppna. Den semistrukturerade intervjuformen ger 

respondenterna en ökad chans att säga sin åsikt om samma frågor (Kvale 1997). 

Den kvalitativa intervjumetoden står för egenskap, beskaffenhet och kvalitet. Avsikten med en 

kvalitativ intervjumetod är att synliggöra respondenternas egna beskrivningar, modeller och 

kategorier som bäst beskriver sammanhang eller fenomen i deras omvärld. Denna metod 

kännetecknas av att man utgår från studieobjektens perspektiv med intresset fokuserat på en 

öppen och mångtydig empiri. Genom att ställa raka och tydliga frågor kan forskaren hoppas på 

att få fram konkreta svar i syfte att få en bredare förståelse utifrån respondenternas perspektiv 

(a.a.). 

Denna intervjumetod handlar om att sätta sig in i och förstå den man intervjuar för att vidare 

kunna ställa djupare följdfrågor. Genom att låta respondenterna tala ut länge och ställa 

följdfrågor ges respondenterna möjlighet att vidareutveckla sina svar. Intervjuaren får på så sätt 

ett mer utförligt material (Kvale & Brinkmann 2009).  

Kvale anser att syftet med en kvalitativ intervjumetod är ”att erhålla kvalitativa beskrivningar 

av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening” (Kvale 1997:117).  Studiens syfte styr 

valet av intervjumetod. En intervjumetod som är semistrukturerad ger ett större utrymme till 

intervjuaren att formulera om intervjufrågorna under intervjutillfället (Kvale 1997).  

I denna studie är kunskapsobjektet pedagogernas uppfattningar kring förskolans 

inomhusmiljö och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten. Kvale skriver om att 

uppfattningar inte kan göra anspråk på att vara sanningen eller återspegla verkligheten. Genom 

den kvalitativa intervjumetoden ges respondenternas möjlighet att beskriva sin livsvärld så att 

intervjuaren kan tolka och analysera fenomen ur specifika situationer och handlingar istället för 

allmänna åsikter (a.a.). 
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Validitet och reliabilitet 

Ordet validitet står för det som är relevant i det aktuella sammanhang man befinner sig i. När 

man talar om ordet reliabilitet mäter man tillförlitligheten.  

I en forskningsstudie ska all form av insamlat material vara både tillförlitligt och giltigt. För att 

kunna uppnå validitet i en forskningsstudie måste man som forskare vara övertygad om att man 

mäter rätt sak vid rätt tillfälle. En studie kan ha hög respektive låg validitet. Däremot innebär hög 

reliabilitet inte hög validitet och tvärtom (Esaiasson 2012). 

För att nå en hög validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie handlar det om att utförligt 

beskriva insamlade data samt de förutsättningar som funnits under studiens gång och förtydliga 

hur man har kommit fram till resultatet (Stensmo 2002).  

Denna studie grundar sig på fem pedagogers uppfattningar om förskolans inomhusmiljö och 

dess betydelse för den pedagogiska verksamheten För att uppnå en hög validiteten i denna studie 

har frågornas och svarens innehåll handlat om det som studiens syfte omfattar. För att uppnå en 

hög reliabilitet i studien har samma intervjufrågor ställts till alla pedagoger med undantag för en 

öppen fråga. För att uppnå hög reliabilitet i studien har jag använt mig av en semistrukturerad 

kvalitativ intervjumetod samt sett till att jag fått möjlighet att se den miljö som pedagogerna 

beskrivit för mig. Min närvaro i lokalerna har bidragit till mina möjligheter att förstå bättre vad 

pedagogerna pratar om. 

 

Urval 

I syfte att synliggöra pedagogernas uppfattningar om förskolans inomhusmiljö och dess betydelse 

för den pedagogiska verksamheten har fem pedagoger intervjuats. Fyra förskolor är kommunala 

och en förskola är ett privat föräldrakooperativ.  

Förskolorna valdes ut slumpmässigt då jag tilldelades telefonnummer till förskolecheferna från 

kommunväxeln. Syftet med det slumpmässiga valet var att förhindra någon inverkan på val av 

respondenter. Jag ringde förskolecheferna och presenterade min studie. Förskolecheferna ställde 

sig positiva till studien och gav tillåtelse att kontakta en avdelning på varje förskola. Jag tog 

kontakt med varje förskola och presenterade min studie. Vi bokade tid för intervju och vid 

intervjutillfället hade varje arbetslag på förskolan utsett en pedagog som fick besvara mina frågor. 

Fem pedagoger inom åldern 23-42 år har intervjuats. Arbetserfarenhet inom yrket varierar från 

ett till tio år. Majoriteten av pedagogerna har en lärarexamen. En pedagog har arbetat inom 

skolan. En pedagog är barnskötare. Varje intervju pågick i 45-60 minuter och utfördes i ett enskilt 

rum på avdelningen. Tack vare att vi fick sitta ostört kunde intressanta och givande diskussioner 

hållas där vi fick möjlighet att utbyta erfarenhet och kunskap med varandra. I samband med 

intervjutillfället visades jag runt på avdelningen och jag fick möjlighet att se den miljö som 
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pedagogerna beskrivit för mig. Efter att samtliga intervjuer gjorts kunde jag konstatera att alla 

fem förskolor som deltagit i studien är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 

.  

Avgränsning 

Inom förskolan används begreppet pedagogisk miljö. I styrdokumenten för förskolan samt i 

litteratur och forskning definieras begreppet pedagogisk miljö som ett samspel mellan den fysiska 

och den sociala miljön på förskolan (Lpfö 98/10).  

I denna studie finns en avgränsning i syfte att minska risken för en spretig studie. Studien 

fokusera på förskolans inomhusmiljö ur ett pedagog perspektiv. Pedagogernas uppfattningar om 

förskolans inomhusmiljö och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten. 

Material 

Som material användes en intervjuguide med femton frågor fördelade under tre kategorier; 

Förskolans inomhusmiljö och lärande, Förskolans inomhusmiljö och utformning, Förskolans 

inomhusmiljö och material. 

 

 

Databearbetning och analysmetod  

I analysen har jag utgått från material från fem genomförda intervjuer. Efter varje intervjutillfälle 

har materialet lyssnats igenom och utifrån syfte och frågeställningar har det sammanställts från 

samtal och anteckningar till löpande text. Enligt Kvale är det studiens syfte som avgör vad som är 

väsentligt i det insamlade materialet (Kvale 1997).   

För att spara tid och arbete har endast de konkreta svaren från pedagogerna transkriberats och 

presenteras som skriftspråksnormerade citat i resultatavsnittet. Resultatet från intervjufrågorna 

analyseras i ljuset av det sociokulturella perspektivet i syfte att synliggöra pedagogernas 

uppfattningar om förskolans inomhusmiljö och dess betydelse för den pedagogiska 

verksamheten. Redovisning av material presenteras i löpande text och citat för att förstärka 

pedagogernas uppfattningar samt göra textinnehållet levande. Citat kan användas för att illustrera 

hur respondenten förhåller sig till den enskilda intervjufrågan (Patel & Davidson 2003). 

 

Genomförande  

I syfte att synliggöra pedagogernas uppfattningar om förskolans inomhusmiljö och dess betydelse 

för den pedagogiska verksamheten har en kvalitativ intervjumetod använts. Fem pedagoger har 
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intervjuats. Varje intervjutillfälle har spelats in med mobiltelefon för att kunna lyssna aktivt på 

respondenten. För att synliggöra pedagogernas uppfattningar om förskolans inomhusmiljö och 

dess betydelse för verksamheten har jag använt ett färdigställt intervjumaterial med strukturerade 

frågor med undantag för en öppen fråga. Syftet med färdigställda frågor var att upplägget skulle 

vara detsamma på alla fem förskolor. Vid varje intervjutillfälle inledde jag med att informera 

respondenten om de etiska aspekterna.  

Efter varje intervju visades jag runt på förskolan och jag fick möjlighet att se den miljö som 

pedagogen beskrivit för mig för att förtydliga bilden av intervjusvaren. Efter varje intervjutillfälle 

åkte jag hem och lyssnade igenom samtalet flera gånger. Utifrån mina frågor samt syfte och 

frågeställningar sorterade jag ut det viktiga ur samtalet och sammanställde materialet på papper 

för att få en tydligare översikt över pedagogens intervjusvar samt för att lättare bearbeta 

materialet inför analysen. De konkreta svaren från respondenterna har transkriberats och 

presenteras som citat i resultatavsnittet och analyseras i analysavsnittet.  

 

Etiska aspekter 

För att skydda de människor som deltar i en forskningsrapport har Vetenskapsrådet utarbetat 

forskningsetiska regler som styr forskarens agerande vid forskning.  

Reglerna innehåller två huvudområden, forsknings- och individskyddskrav. Forskningskravet 

innebär att samhället och individen i samhället har rätt att ställa krav på att den forskning som 

bedrivs håller en hög kvalitet och är inriktad på väsentliga frågor. Individskyddskravet innehåller 

fyra kravområden som berör information, samtycke nyttjande och konfidentialitet. Kraven är 

aktuella under hela forskningsprocessen (www.vr.se). 

Informationskravet kräver att man som forskare är skyldig att informera alla som är berörda i 

undersökningen om syftet med forskningsuppgiften. För att garantera en god forskningsetik i 

min studie har jag inlett intervjutillfället med att informerat deltagarna om att deras deltagande är 

frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan när de själva vill. Jag har informerat deltagarna om 

att alla uppgifter som lämnas enbart kommer att användas i min studie.  

Samtyckeskravet ger deltagaren rätt att själv bestämma över sin medverkan samt möjlighet att 

påverka densamma. Deltagaren har när som helst rätt att ångra sin medverkan samt avsluta sitt 

deltagande. Alla respondenter har blivit informerade om att de själva får bestämma över sin 

medverkan i studien och att de när som helst kan avbryta sin medverkan.  

Med nyttjandekravet menas att uppgifterna som har samlats in från deltagare endast får 

användas för forskningsändamål. Nyttjandekravet kräver att jag informerar mina respondenter 

om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst får avbryta medverkan. Avbryter 

respondenten sin medverkan ska data från intervjuer makuleras. 

Med konfidentialtitetskravet menas att man som respondent har rätt att medverka anonymt. 

Deltagarens personuppgifter har behandlats med stor försiktighet så att ingen annan än jag har 
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möjlighet att identifiera deltagaren (Vetenskapsrådet 2002). Då studiens fokus var pedagogernas 

uppfattningar om förskolans inomhusmiljö och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten 

behövde jag inte inhämta samtycke från barnens föräldrar. 

 

Reflektion över metoden 

När jag gjorde mina intervjuer utgick jag från Kvales kvalitativa intervjumetod med färdiga 

intervjufrågor varav en öppen fråga.  

Anledningen till att jag valde den kvalitativa intervjumetoden var för att den ansågs av mig 

vara mest relevant för att besvara mina frågeställningar och i slutändan även mitt syfte. Den 

kvalitativa intervjumetoden är en bättre metod om ett mer uttömmande svar eftersträvas till 

skillnad från enkätintervjuer som ofta ger mer korta och koncisa svar.  

För att nå ett större upptagningsområde hade jag kunnat använda mig av en enkät och mailat 

till respondenterna. Jag ansåg att det inte var lika personligt och syftet med studien, att synliggöra 

pedagogernas uppfattningar om förskolans inomhusmiljö och dess betydelse för verksamheten 

skulle gå förbi. 

 

Intervjuade pedagoger 

Pedagog I är 23 år och nyexaminerad lärare mot de yngre åldrarna med inriktning pedagogiskt 

arbete med yngre barn. Hon arbetar på en privatförskola med barn i åldern ett till fem år sedan 

ett år tillbaka. 

Pedagog II är 28 år och utbildad lärare med behörighet i åldern noll till nio år. Hon har arbetat 

som förskollärare i tre år på en kommunal förskola med barn i åldern tre till fem år.  

Pedagog III är 35 år och har en barnskötarutbildning. Hon är inte utbildad förskollärare men 

arbetar i den kommunala förskolan med de yngre barnen i åldern ett till tre år sedan tio år.  

Pedagog IV är 41 år och har en lärarexamen med behörighet i åldern noll till nio år. Hon har 

arbetat inom förskolan periodvis under fyra år. Hon har arbetat med barn i alla åldrar på 

förskolan och i skolan. 

Pedagog V 42 år och har en lärarexamen med behörighet i årskurs ett till sju. Hennes inriktning 

är matematik och no. Hon har arbetat i den kommunala förskolan i sex år med barn i alla åldrar. 

Nu arbetar hon med de äldsta barnen, fyra till fem åringar. 
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Resultatredovisning 

För att få en översiktlig bild över intervjusvaren har svaren sammanställts och presenteras 

tematiskt utifrån intervjuguidens rubriker (se bilaga 1): ”Förskolans inomhusmiljö och lärande”, 

”Förskolans inomhusmiljö och utformning”, ”Förskolans inomhusmiljö och material”.  

Pedagogernas svar presenteras som citat som transkriberats från intervjutillfället. 

Intervjusvaren är relativt enhetliga vilket sannolikt beror på att det endast är fem pedagoger som 

uttalar sig.  

 

Förskolans inomhusmiljö och lärande 

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna visar att förskolans inomhusmiljö är viktig eftersom 

barn och pedagoger ska vistas i den varje dag. Pedagogerna anser att miljön ska vara strukturerad 

och utformad så att barnen blir nyfikna. Miljön ska fånga barnens intresse och inspirera, inbjuda 

och tillåta. 

Resultatet visar att det pedagogerna anser vara viktigast för att barnen ska kunna lära är att 

känna trygghet och att miljön är anpassad efter barnens behov så att en pedagogisk verksamhet 

kan bedrivas. Resultatet visar att pedagogerna anser att inomhusmiljön påverkar barnens 

utveckling. 

 
Jag anser att en strukturerad inomhusmiljö är viktig eftersom den är av stor betydelse för den 

pedagogiska verksamheten och för barnets utveckling (pedagog I 130402). 

 

Miljön ska vara inspirerande, inbjudande och tillåtande. Den ska locka till lek och aktivitet mellan 

barnen (pedagog II 130402). 

 

Pedagogerna svarade enhetligt att förskolans inomhusmiljö skapar förutsättningar till aktiviteter 

och kan vara såväl tillåtande som begränsande. Miljön talar om vad som är tillåtet respektive 

otillåtet. Miljön ska vara genomtänkt för att passa barngruppen. Miljön ska locka till lek och 

aktivitet och skapa gemenskap mellan barnen. Den kan påverka barnen att ingå i särskilda 

gruppkonstellationer. Pedagogerna var eniga om att det är viktigt att skapa en lustfylld och kreativ 

inomhusmiljö för att locka barnen till möten mellan varandra. I svaren framkom det att barnen 

skaffar sig kunskap i allt de gör om de får möjlighet att vistas i en inbjudande, stimulerande och 

inspirerande miljö. 
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Tre av fem pedagoger svarade att de såg förskolans inomhusmiljö som den tredje pedagogen där 

barnen ska ges möjlighet att utvecklas. Miljö ska locka barnen till utforskande lekar. 

Arbetslaget på förskolorna har inspirerats av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Pedagogerna 

dokumenterar och reflekterar kontinuerligt för att utforma en miljö som förändras och utvecklas i 

samma takt som barnen. Möbler och material är placerade så att det ska kunna vara lättillgängligt 

för barnen i syfte att locka barnen till egna aktiviteter. Miljön ska vara genomtänkt och anpassad 

efter barngruppen. En pedagog svarade att inomhusmiljön är en av de viktigaste grundstenarna i 

förskolans verksamhet och att arbetslaget inspirerats av Reggio Emilias filosofi och använder sig 

av begreppet miljö – den tredje pedagogen. Miljön ska leda in barnen i aktiviteter som utmanar 

och stimulerar. 

 

Miljön på förskolan ska locka barnen till att utforska. Vi har inspirerats av Reggio Emilias 

pedagogiska arbetssätt. Möbler, material och dokumentation är på barnens nivå vilket lockar 

barnen till utforskande aktiviteter (pedagog IV 130404). 

 

 

På vår förskola ser vi miljön som den tredje pedagogen och att miljön är en av de viktigaste 

grundstenarna i förskolans verksamhet. Miljön ska bjuda in till aktivitet, vara utmanande och 

stimulera barnen till att starta egna aktiviteter (pedagog III 130402). 

 

 

För att inspirera arbetslaget har vår förskolechef inhandlat litteratur som handlar om Reggio 

Emilia, vi brukar läsa några kapitel var och diskutera på våra arbetsplatsträffar (pedagog II 

130402). 

 

I pedagogernas svar framkom vikten av att skapa rum i rummen inspirerat av Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi. Pedagogerna förklarar att större rum skärmas av med hyllor, skärmar, lådor, 

soffor och gardiner. Mindre utrymmen skapas utifrån barnens intressen och behov.  

Alla förskolor som deltagit i studien har inspirerats av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, 

arbetssätt och intentioner. Ett flertal av pedagogerna önskar lära sig mer då det finns en viss 

osäkerhet hur de ska utforma inomhusmiljön så att den både är anpassad till barnens verksamhet 

men även vara ergonomisk utformad för att passa pedagogerna. En pedagog svarade att deras 

förskolechef har inhandlat litteratur om Reggio Emilias filosofi som arbetslaget gemensamt 

behandlar i syfte att lära sig mer om Reggio Emilias filosofi. 

För att tillgodose barnens olika behov använder sig pedagogerna av samlingstillfällena. Under 

samlingarna är pedagogerna lyhörda för barnens olikheter och intressen att lära känna alla barns 

behov och utifrån behoven utforma eller förändra förskolans inomhusmiljö. Pedagogerna svarade 

att det är viktigt att barnen känner meningsfullhet i förskolans inomhusmiljö där trygghet, 

inspiration, utveckling och utmaningar hägrar.  
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Förskolans inomhusmiljö och utformning 

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna visar att pedagogerna är eniga om att utformningen av 

förskolans inomhusmiljö är viktig.  

Inomhusmiljön ska vara trygg, lärorik och lekfull, den ska väcka nyfikenhet och intresse hos 

barnen. Grunden för utformningen hämtas enligt pedagogerna ur läroplanen för förskolan.  
 

Det är viktigt att miljön är utformad så att den fångar barnets intresse och nyfikenhet (pedagog II 

130402). 

 

Det som styr utformningen av förskolans inomhusmiljö är läroplanen, barnens behov samt vilka 

ekonomiska förutsättningar som förskolan har (pedagog V 130404). 

 

Miljön ska vara genomtänkt för att passa barngruppen och man kan med fördel inreda rummen i 

varierade teman vilket ger barnen möjlighet att lära (pedagog I 130402). 

 

Barnen på förskolorna är delaktiga i utformningen av inomhusmiljön. De kommer med önskemål 

och förfrågningar, pedagogerna anser att barnen ska ses här och nu och som pedagog ska man 

vara lyhörd för var i utvecklingen barngruppen befinner sig. Pedagogerna svarade enhetligt att 

man i arbetslaget diskuterar utformningen av inomhusmiljön utifrån barnens behov och 

barngruppens förändringar för att stimuleras till utveckling. Förskolans inomhusmiljö förändras 

kontinuerligt för att passa barngruppen. Med fördel kan rummen inredas med varierade teman 

eftersom det skapar större möjlighet till lärandesituationer, gemenskap, aktivitet, kreativitet och 

rollspel.  

 
Utformningen av förskolans inomhusmiljö är oerhört viktig. Miljön talar om vad man tillåts göra, 

den ska inspirera barnen till gemenskap, lek och rollspel (pedagog III 130404). 

 

Förskolans inomhusmiljö och hur den ska utformas är en ständig dialog i arbetslaget eftersom 

barngruppen förändras. Det är arbetslaget kontinuerligt förändrar inomhusmiljön för att den ska 

passa barngruppens behov (pedagog IV 130404). 

 

På en förskola har miljön utformats i olika stationslekar. Ett rum kan innehålla flera stationslekar. 

Arbetslaget har konstruerat stationslekarna utifrån var i utvecklingen barnen befinner sig. Vissa 

stationslekar erbjuder lugn aktivitet medan andra är mer aktiva. Stationslekarna förändras i takt 

med hur barnen utvecklas och vad de visar intresse för. När arbetslaget uppmärksammar att en 

stationslek inte stimulerar barnen längre diskuterar man i arbetslaget hur den kan förändras. 

Föräldrarnas delaktighet varierar enligt svaren från pedagogerna. På en förskola erbjuds 

föräldrarna att delta genom föräldraråd. På en annan förskola är inte föräldrarna delaktiga när det 

gäller inomhusmiljöns utformning men har de synpunkter försöker arbetslaget tillgodose dem. 

Övriga förskolor svarar att föräldrarna är delaktiga genom det dagliga mötet.  

Pedagogerna såg vissa hinder för att utforma den optimala förskolemiljön. Olika åsikter i 

arbetslaget, för stor variation mellan barnen i barngruppen för lite samtalstid i arbetslaget, 
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lokalernas begränsning samt ekonomin ansågs vara hinder i utformningen av förskolans 

inomhusmiljö. 

 

Förskolans inomhusmiljö och material 

Majoriteten av pedagogerna svarade att förskolans inomhusmiljö ska vara strukturerad.  

Sakerna på förskolan ska ha en bestämd plats för att underlätta åtkomst och minimera ett 

rörigt intryck. Det mesta av materialet placeras i barnens höjd men det material som står på högre 

höjder får barnen peka på eller så fotograferas det så att barnen kan visa bilderna för pedagogerna 

som lyfter ner materialet till dem. De pedagoger som arbetar med äldre barn, svarade att allt 

material ska placeras i barnens höjd så att de själva kan starta en aktivitet utan att be pedagogerna 

om lov.  

En pedagog svarade att materialplaceringen styrs av barnens ålder, ju äldre barnen är ju mer 

material kan vara tillgängligt medan en annan pedagog svarade att allt material ska få användas 

fritt och alltid vara lättillgängligt för barnen. Förskolorna har vissa barnanpassade möbler så som 

bord och stolar samt hyllor, boklådor, sängar och garage. 

 
Förskolans inomhusmiljö ska vara strukturerad. Alla saker på förskolan ska ha en bestämd plats 

för att underlätta åtkomst och minimera ett rörigt intryck. Vi försöker att ha materialet placerat i 

barnens höjd med det material som barnen inte når har vi bilder på i barnens höjd så att de kan 

visa oss pedagoger så plockar vi fram materialet åt dem (pedagog IV 130404). 

 

Vissa möbler på förskolan är i barnens storlek, främst rör det sig om matbord, stolar samt viss 

inredning i rummen som till exempel hyllor, boklådor, docksäng och bilgarage. Placering av 

förskolans material ser olika ut beroende på vilken ålder det är på barnen (pedagog II 130402). 

 

 

Materialet ska vara lättillgängligt för barnen och att allt material ska få användas fritt (pedagog I 

130402). 

 

 

Det material som vi inte vill att barnen själva ska komma åt är placerade på högre höjd men synligt 

för barnen så att de kan peka på vad de vill ha (pedagog III 130402). 

 

Det basmaterial som alla respondenter svarade att de hade på sin förskola var spel, pussel, lego, 

bilar, byggklossar, dockvrår, lera, utklädningskläder, färger, papper och böcker. Pedagogerna 

anser att det inte finns några gränser för hur materialutbudet bör se ut på en förskola, däremot 

avgör barnets ålder och utveckling för vad som är möjligt att använda sig av. Alla respondenter 

var eniga i svaret kring frågan om materialet får förflyttas på förskolan. Miljön ska vara 

föränderlig efter barnens behov och utveckling. Pedagogerna anser att om barnen inte skulle få 

förflytta materialet begränsas barnens möjligheter. Materialutbudet på förskolan diskuteras fram i 

arbetslaget med hänsyn till barngruppens behov och önskemål. Utformning av inredning och 

material ska vara utmanande och utvecklande för barnen.  
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Några pedagoger svarade att för mycket material ger ett rörigt intryck och för många 

valmöjligheter. Detta begränsas genom att visst material inte är synligt för barnen, istället förnyas 

materialet när pedagogerna märker att barnen inte stimuleras av det material som finns 

tillgängligt.  
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Analys 

I analysavsnittet analyseras resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Analysen presenteras 

tematiskt och är rubricerade efter resultatets centrala innehåll i kombination med en slutsats av 

analysen. Varje del avslutas med en sammanfattande kommentar. 

 

Inomhusmiljö och utveckling – miljön ska inspirera, inbjuda och tillåta  

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna visar att förskolans inomhusmiljö är viktig eftersom 

barn och pedagoger ska vistas i den varje dag. Pedagogerna anser att miljön ska vara strukturerad 

och utformad så att barnen blir nyfikna. Miljön ska fånga barnens intresse och inspirera, inbjuda 

och tillåta. Inom ett sociokulturellt perspektiv ligger fokus på hur miljö, språk och kultur påverkar 

och formar individen genom samspel. Människan uppfattar sin verklighet genom kulturen, den 

fysiska miljö och de artefakter den har tillgång till samtidigt som den själv är en aktiv deltagare 

som är med och påverkar och skapar nya saker (Säljö 2000).  

Pedagogernas svar visar att det är viktigt att utforma en lustfylld och kreativ inomhusmiljö för 

att locka barnen till aktivitet och kreativitet. Barnen lär i relation och samspel med andra. Inom 

det sociokulturella perspektivet står kulturen för en uppsättning av värderingar, kunskaper, idéer 

och erfarenheter som människan har tillämpat genom att samspela med andra i sin omgivning. 

Människans livsvillkor och de kulturella artefakterna, hur de samspelar med varandra, påverkar 

människans sociokulturella utveckling (a.a.). Resultatet visar att det pedagogerna anser vara 

viktigast för att barnen ska kunna lära är att känna trygghet och att miljön är anpassad efter 

barnens behov så att en pedagogisk verksamhet kan bedrivas. Pedagogerna svarade enhetligt att 

förskolans inomhusmiljö skapar förutsättningar till aktiviteter och kan vara såväl tillåtande som 

begränsande. Inom det sociokulturella perspektivet där lärande och utveckling ses som en 

interaktion mellan människor inom ramen för sociala och kulturella praktiker, där den fysiska 

miljön och fysiska artefakter används som meningsskapande resurser. I förskolan är interaktion 

mellan barn, pedagog och miljö en stor del av verksamheten. Flera gånger per dag interagerar 

barn och pedagog med varandra och använder sig av de förutsättningar som förskolans 

inomhusmiljö erbjuder. Enligt Vygotskij skapas kunskap först i ett socialt sammanhang, och först 

därefter hos den enskilda individen. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspel 

med andra inom ramen för kontexter vilket gör den fysiska miljön oerhört betydelsefull 

(Vygotskij 1999).  

Resultatet visar att pedagogerna anser att inomhusmiljön påverkar barnens utveckling. Miljön 

talar om vad som är tillåtet respektive otillåtet. Barn får lära sig sociala spelregler, språkliga 

färdigheter, empatisk förmåga samt utöva upplevelser och egenskaper (Löfdahl 2004).  
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Vygotskij menade att miljön var en viktig faktor eftersom den påverkade inte enbart hur barnen 

är för stunden utan även hur de blir (Hwang & Nilsson 2003). Resultatet visar att pedagogerna 

anser att miljön ska vara genomtänkt för att passa barngruppen. Miljön ska locka till lek och 

aktivitet och skapa gemenskap mellan barnen. Pedagogerna svarade att leken kan påverka barnen 

att ingå i särskilda gruppkonstellationer. Inom det sociokulturella perspektivet är det 

pedagogernas uppgift att skapa rika kommunikativa miljöer där barnen ges möjlighet att använda 

olika sorters redskap för att utvecklas. När barnen får tillgång till nya redskap förändras deras sätt 

att uppfatta omvärlden (www.forskoleforum.se). 

  Förskolans inomhusmiljö ska vara inspirerande, inbjudande, tillåtande, harmonisk och 

kreativ. Inom det sociokulturella perspektivet läggs stor vikt vid individen och kollektivet och 

samspelet som sker däremellan. Människan är en social biologisk varelse som lär sig i interaktion 

med andra. För att människan ska kunna lära sig tar den del av andras kunskaper och erfarenheter 

och förankrar dem hos sig själv. Genom de miljöer som människan vistas i, skolor och förskolor, 

ges människan möjlighet att verka på en högre nivå än vad de biologiska förutsättningarna tillåter. 

Det sociokulturella perspektivet kan således sammanfattas till att människan tillför kunskap 

genom användandet av interaktion och artefakter (Säljö 2000).  

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna var eniga om att det är viktigt att skapa en 

lustfylld och kreativ inomhusmiljö för att locka barnen till gemenskap, aktivitet, kreativitet och 

rollspel. Resultatet visar att förskolans inomhusmiljö är oerhört viktig för den pedagogiska 

verksamheten då den ligger till grund för kommunikation, inlärning, socialt samspel och rutiner. 

Förskolans inomhusmiljö ska vara inspirerande, inbjudande, tillåtande, harmonisk och kreativ.  

I intervjusvaren framkom det att barnen skaffar sig kunskap i allt de gör om de får möjlighet 

att vistas i en inbjudande, stimulerande och inspirerande miljö.  

 

Utformning av inomhusmiljö – barnens behov och intresse påverkar utformningen 

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna visar att pedagogerna är eniga om att utformningen av 

förskolans inomhusmiljö är viktig. Inomhusmiljön ska utformas så att den är trygg, lärorik och 

lekfull, den ska väcka nyfikenhet och intresse hos barnen. Grunden för utformningen hämtas 

enligt pedagogerna ur läroplanen för förskolan.  

Resultatet visar att barnen på förskolorna är delaktiga i utformningen av inomhusmiljön. De 

kommer med önskemål och förfrågningar, pedagogerna anser att barnen ska ses här och nu och 

som pedagog ska man vara lyhörd för vart i utvecklingen barngruppen befinner sig. Vygotskij 

anser att innehåll och utformning ska inbjuda till lek och aktivitet som genererar utveckling hos 

barnen. I det sociala och kulturella sammanhanget konstrueras lärandet i samspel mellan barnen 

och den miljö de vistas i, miljön talar om vad som är tillåtet (Partanen 2007).  

För att tillgodose barnens olika behov använder sig pedagogerna av samlingstillfällena. Under 

samlingarna är pedagogerna lyhörda för barnens olikheter och intressen i syfte att lära känna alla 
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barnens behov och utifrån behoven utforma eller förändra förskolans inomhusmiljö. 

Pedagogerna svarade att det är viktigt att barnen känner meningsfullhet i förskolans 

inomhusmiljö där trygghet, inspiration, utveckling och utmaningar hägrar.  

Inom det sociokulturella perspektivet är pedagogerna ansvariga för att ta initiativ och skapa 

förutsättningar för att barnen ska kunna lära av varandra men även lära av pedagogerna. 

Pedagogerna ska skapa miljöer där en mångfald i lärandet mellan barnen är möjligt (Williams 

2006). På en förskola har miljön utformats i olika stationslekar. Ett rum kan innehålla flera 

stationslekar. Arbetslaget har konstruerat stationslekarna utifrån var i utvecklingen barnen 

befinner sig. Vissa stationslekar erbjuder lugn aktivitet medan andra är mer aktiva. Stationslekarna 

förändras i takt med hur barnen utvecklas och vad de visar intresse för. När arbetslaget 

uppmärksammar att en stationslek inte stimulerar barnen längre diskuterar man i arbetslaget hur 

den kan förändras. 

 Pedagogerna ska stödja barnen i aktiviteterna men även utmana dem i lärandet på ett 

utmanande och stimulerande sätt. Förskolans inomhusmiljö ska ge barnen möjlighet till ett 

lustfyllt lärande där man tar utgångspunkt i barnens bakgrund och kulturella förhållanden 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003).  

Föräldrarnas delaktighet varierar enligt svaren från pedagogerna. På en förskola erbjuds 

föräldrarna att delta genom föräldraråd. På en annan förskola är inte föräldrarna delaktiga när det 

gäller inomhusmiljöns utformning men har de synpunkter försöker arbetslaget tillgodose dem. 

Övriga förskolor svarar att föräldrarna är delaktiga genom det dagliga mötet. Pedagogerna på 

förskolan ansvarar för att vidga barnens miljöperspektiv och omvärld för att barnen ska bli 

medvetna om vilka förutsättningar och möjligheter det finns runt omkring dem. För att 

pedagogerna ska kunna utforma en givande miljö och omgivning för barnen krävs det att man är 

insatt i barnens tidigare erfarenheter och kunskaper (Jonsdottir 2007). 

I pedagogernas svar framkom vikten av att skapa rum i rummen. Pedagogerna förklarar att 

större rum skärmas av med hyllor, skärmar, lådor, soffor och gardiner. Mindre utrymmen skapas 

utifrån barnens intressen och behov. Majoriteten av pedagogerna svarade att de såg förskolans 

inomhusmiljö som den tredje pedagogen där barnen ska ges möjlighet att utvecklas. Miljö ska 

locka barnen till utforskande lekar. Pedagogerna dokumenterar och reflekterar kontinuerligt för 

att utforma en miljö som förändras och utvecklas i samma takt som barnen.  

Miljön ska vara genomtänkt och anpassad efter barngruppen. Miljön ska leda in barnen i 

aktiviteter som utmanar och stimulerar. Inom det sociokulturella perspektivet blir pedagogernas 

roll på förskolan en viktig beståndsdel för barnens lärande samt miljön som barnen vistas i och 

de kulturella redskap, artefakter som förskolan erbjuder barnen (Thornberg 2006).  

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna är eniga om att utformningen av 

förskolans inomhusmiljö är viktig. Inomhusmiljön ska utformas så att den är trygg, lärorik och 

lekfull, den ska väcka nyfikenhet och intresse hos barnen. Resultatet visar att rummen på 

förskolan med fördel kan inredas i olika teman vilket ökar möjligheterna till lärandesituationer för 
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barnen. Barnen ges större utrymme då pedagogerna lyssnar till barnens åsikter och känslor vilket 

kan leda till att barnen bli mer självständiga och ansvarstagande.  

Materialet på förskolan - utmanande och utvecklande för barnen 

Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna svarade att förskolans inomhusmiljö ska vara 

strukturerad. Sakerna på förskolan ska ha en bestämd plats för att underlätta åtkomst och 

minimera ett rörigt intryck. Det mesta av materialet placeras i barnens höjd men det material som 

står på högre höjder får barnen peka på eller så fotograferas det så att barnen kan visa bilderna 

för pedagogerna som lyfter ner materialet till dem. Inom det sociokulturella perspektivet lär 

människan i samspel med varandra. Redan i tidig ålder har barnen kreativa processer. När barnen 

leker synliggörs dessa kreativa sidor. För att kunna vara kreativ använder barnen sig av artefakter. 

Miljö och material anses vara artefakter, som ger uttryck i barnens kreativa processer. På 

förskolan ska pedagogerna uppmärksamma barnens leksituationer där den kreativa processen 

synliggörs för att kunna möta barnen i nya utmaningar (Partanen 2007).  

En pedagog svarade att materialplaceringen styrs av barnens ålder, ju äldre barnen är ju mer 

material kan vara tillgängligt medan en annan pedagog svarade att allt material ska få användas 

fritt och alltid vara lättillgängligt för barnen. Förskolorna har barnanpassade möbler som bord 

och stolar samt hyllor, boklådor, sängar och garage.  

I samband med lärandet så förvärvar barnen kunskaper från omgivningen såväl från den 

kulturella som den sociala. Materialet på förskolan såsom leksaker blir enligt det sociokulturella 

perspektivet kulturella artefakter. Den kunskap barnen befäster är i många fall situerad och 

bunden till en specifik situation inom en viss sociokulturell kontext vilket betyder att den inte är 

användbar inom alla kontexter (Nelson & Svensson 2005).  

Det basmaterial som alla respondenter svarade att de hade på sin förskola var spel, pussel, 

lego, bilar, byggklossar, dockvrår, lera, utklädningskläder, färger, papper och böcker. Pedagogerna 

anser att det inte finns några gränser för hur materialutbudet bör se ut på en förskola, däremot 

avgör barnets ålder och utveckling för vad som är möjligt att använda sig av.  

Alla respondenter var eniga i svaret kring frågan om materialet får förflyttas på förskolan. 

Miljön ska vara föränderlig efter barnens behov och utveckling. Pedagogerna anser att om barnen 

inte skulle få förflytta materialet begränsas barnens möjligheter. Pedagogerna på förskolan 

ansvarar för att vidga barnens miljöperspektiv och omvärld för att barnen ska bli medvetna om 

vilka förutsättningar och möjligheter det finns runt omkring dem samt att skapa en miljö i 

verksamheten där barnen utmanas och tillåts använda sig av de kulturella redskap som finns 

(Säljö 2006). 

Materialutbudet på förskolan diskuteras fram i arbetslaget. Utformning av inredning och 

material ska vara utmanande och utvecklande för barnen. Några pedagoger svarade att för mycket 

material ger ett rörigt intryck och för många valmöjligheter. Detta begränsas genom att visst 

material inte är synligt för barnen, istället förnyas materialet när pedagogerna märker att barnen 
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inte stimuleras av det material som finns tillgängligt. De pedagoger som arbetar med äldre barn, 

svarade att allt material ska placeras i barnens höjd så att de själva kan starta en aktivitet utan att 

be pedagogerna om lov.  

Inom det sociokulturella perspektivet läggs stor vikt vid individen och kollektivet och vad som 

sker däremellan. Människan är en social och biologisk varelse som lär i interaktion med andra i 

sin omgivning. För att lära tar människan del av andras kunskaper och erfarenheter och förankrar 

dem hos sig själv. Genom de miljöer människan vistas i, inte minst genom skolor och förskolor, 

ges människan möjlighet till att verka på en högre nivå än vad de biologiska förutsättningarna 

tillåter på egen hand. Det sociokulturella perspektivet kan således sammanfattas till att vi genom 

användandet av interaktion och artefakter tillför kunskap (Säljö 2000).  

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna inte är eniga i alla svar kring material på 

förskolan. Majoriteten av pedagogerna svarade att förskolans inomhusmiljö ska vara strukturerad, 

sakerna på förskolan ska ha en bestämd plats för att underlätta åtkomst och minimera ett rörigt 

intryck. Materialets placering styrs av barnens ålder. Arbetslaget på förskolan diskuteras fram hur 

materialutbudet ska se ut. Resultatet visar att utformning av inredning och material ska vara 

utmanande och utvecklande för barnen. Materialutbudet begränsas genom att visst material inte 

är synligt för barnen, istället förnyas materialet när pedagogerna märker att barnen inte stimuleras 

av det material som finns tillgängligt. 
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Diskussion 

I diskussionsavsnittet relateras resultatet från analysen till tidigare forskning samt teoretiska 

utgångspunkter. Diskussionen presenteras tematiskt utifrån de centrala resultat som framkommit 

från analysen; Inomhusmiljöns betydelse – människan uppfattar sin verklighet genom kulturen, 

den fysiska miljö och de artefakter den har tillgång till, Inomhusmiljöns utformning - miljön ska 

vara genomtänkt och anpassad efter barngruppen den ska leda in barnen i aktiviteter som 

utmanar och stimulerar, Materialutbudet – kulturella redskap som vidgar barnens miljöperspektiv 

och omvärld för att barnen ska bli medvetna om vilka förutsättningar och möjligheter det finns 

runt omkring dem. 

Följande frågeställningar presenteras och besvaras; Vilka uppfattningar har pedagogerna om 

förskolans inomhusmiljö och dess betydelse? Vilka uppfattningar har pedagogerna kring 

utformningen av förskolans inomhusmiljö? Vilka uppfattningar har pedagogerna om materialet 

på förskolan?  

 

 

Inomhusmiljöns betydelse – människan uppfattar sin verklighet genom kulturen, den 

fysiska miljö och de artefakter den har tillgång till 

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogernas uppfattningar om förskolans 

inomhusmiljö och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten. Den första frågan i 

frågeställningen lyder; Vilka uppfattningar har pedagogerna om förskolans inomhusmiljö och 

dess betydelse?  

Det centrala resultatet som framkommit från analysen visar att förskolans inomhusmiljö är 

viktig eftersom barn och pedagoger ska vistas i den varje dag. Pedagogerna anser att miljön ska 

vara strukturerad och utformad så att barnen blir nyfikna. Vidare bör förskolans inomhusmiljö 

innehålla en struktur och vara utformad så att barnen och pedagogerna lätt kan påbörja en 

aktivitet. Fokus inom det sociokulturella perspektivet ligger på hur miljö, språk och kultur 

påverkar och formar individen genom samspel. Människan uppfattar sin verklighet genom 

kulturen, den fysiska miljö och de artefakter den har tillgång till samtidigt som den själv är en 

aktiv deltagare som är med och påverkar och skapar nya saker (Säljö 2000).  

Resultatet visar att pedagogerna anser att inomhusmiljön påverkar barnens utveckling. 

Pedagogerna svarade enhetligt att förskolans inomhusmiljö skapar förutsättningar till aktiviteter 

där barnen får lära sig sociala spelregler. Förskolans inomhusmiljö ska vara inspirerande, 

inbjudande, tillåtande, harmonisk och kreativ. Förskolans inomhusmiljö spelar en viktig roll i 

barnens identitetsskapande. I förskolans inomhusmiljö formas barnens identitet i samspel med 
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andra. Det förekommer att miljöns inverkan på barnen och dess betydelse för det pedagogiska 

arbetet förbises. Förskolans inomhusmiljö sänder ut signaler, den bjuder in eller bjuder ut, den 

talar om vem som får vara med och vem som inte får vara med. Miljön kan vara såväl 

begränsande som tillåtande och öppnar upp nya möjligheter (Björklid 2005).  

Pedagogernas svar visar att det är viktigt att utforma en lustfylld och kreativ inomhusmiljö för 

att locka barnen till aktivitet och kreativitet. Barnen ska kunna känna trygghet och miljön ska vara 

anpassad efter barnens behov så att en pedagogisk verksamhet kan bedrivas. Omgivningen har 

alltid varit en viktig faktor i barnens identitetsskapande. Barnen deltar i samspel med andra redan 

från födseln (Brodin & Hylander 1997).  

Resultatet visar att förskolans inomhusmiljö är oerhört viktig för den pedagogiska 

verksamheten då den ligger till grund för kommunikation, inlärning, socialt samspel och rutiner. 

Förskolans inomhusmiljö ska vara inspirerande, inbjudande, tillåtande, harmonisk och kreativ.  

Omgivning, socialkompetens, kultur, bakgrund och känslor är viktiga aspekter när man ska ta 

reda på vem man är (Roth 1999). När barnen samspelar med andra individer formas identiteten. I 

mötet med flera olika människor ges barnen fler valmöjligheter i sitt eget formande av identitet 

(Brodin & Hylander 1997).  

Resultatet visar att pedagogerna anser att miljön ska vara genomtänkt för att passa 

barngruppen. Miljön ska locka till lek och aktivitet och skapa gemenskap mellan barnen. Leken 

kan påverka barnen att ingå i särskilda gruppkonstellationer. Nordin – Hultman betonar i sin 

forskning miljöns betydelse för barnens identitetsskapande då hennes resultat visar att barnens 

identitet och deras förmåga formas efter situationen och den miljö de befinner sig i (Nordin-

Hultman 2006). 

Majoriteten av pedagogerna svarade att de ser förskolans inomhusmiljö som den tredje 

pedagogen. Begreppet härstammar från Reggio Emilias filosofi och innebär att miljön ska 

uppmuntra till kommunikation mellan individer. En miljö som väcker intresse och leder in 

barnen i en fantasivärld, stimulerar alla sinnen. Miljön blir ett pedagogiskt verktyg som skapar 

möjlighet för barnen att söka kunskap. Inom begreppet miljö – den tredje pedagogen ser man 

miljön som en pedagog som ska locka och inspirera barnen till utmaning och uppmuntra barnen 

att söka kunskap (Wallin 1996). 

Genom att pedagogerna använder sig av den pedagogiska dokumentationen kan miljön 

synliggöras och användas som ett pedagogiskt verktyg något som alla pedagoger tagit fasta på.  

Reflektion och dokumentation är mycket viktigt inom Reggio Emilias filosofi. Det är genom den 

pedagogiska dokumentationen som barnens kunskapssökande och utveckling förs framåt. 

Dokumentationen skapar underlag för det pedagogiska arbetet (Grut 2008).  

Resultatet visar att pedagogerna anser att miljön ska vara föränderlig och kreativ, den ska locka 

till utmaning och väcka nyfikenhet och förundran. Barnen ska lockas till experimenterande, 

skapande, initiativtagande och utforskande. Pedagogernas uppgift är att utforma en utmanande 

miljö som ger barnen möjlighet till skapande och kreativitet (Forsell 2005.) 
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Inomhusmiljöns utformning - miljön ska vara genomtänkt och anpassad efter 

barngruppen den ska leda in barnen i aktiviteter som utmanar och stimulerar 

Den andra frågan i frågeställningen lyder; Vilka uppfattningar har pedagogerna kring 

utformningen av förskolans inomhusmiljö? 

Det centrala resultatet som framkommit från analysen visar att pedagogerna uppfattar 

inomhusmiljön och hur den utformas som viktig för verksamheten. Pedagogerna var eniga i sina 

svar om att inomhusmiljön ska utformas i syfte att vara lustfylld och kreativ för att locka barnen 

till aktivitet och kreativitet, den ska leda in barnen i aktiviteter som utmanar och stimulerar. 

Miljön ska vara genomtänkt och anpassad efter barngruppen och deras behov. Inom det 

sociokulturella perspektivet är pedagogerna på förskolan ansvarariga för att vidga barnens 

miljöperspektiv och omvärld för att barnen ska bli medvetna om vilka förutsättningar och 

möjligheter det finns runt omkring dem. För att pedagogerna ska kunna utforma en givande 

fysisk miljö och omgivning för barnen krävs det att man är insatt i barnens tidigare erfarenheter 

och kunskaper (Jonsdottir 2007).   

Pramling Samuelsson och Sheridan definierar förskolans inomhusmiljö som allt konkret inom 

förskolans verksamhet. Lokalens utformning, materialutbud och tillgång samt samspelet mellan 

pedagogerna och barnen ingår under begreppet pedagogisk miljö. Förskolans inomhusmiljö bör 

utformas efter barngruppens intressen och behov och vara föränderlig beroende på vilka lekar, 

teman och samtal som pågår i barngruppen för stunden (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006).  

Resultatet visar att pedagogerna utgår så långt det är möjligt utifrån barnens behov vid 

utformningen av förskolans inomhusmiljö. Forskningen visar att omformning av miljö och 

material på förskolorna har en positiv inverkan på barnens utveckling då den leder till ett mer 

mentalt lärande istället för ett experimenterande. Det är pedagogernas ansvar att skapa lustfyllda 

och utforskande miljöer. Arkitektur och den fysiska miljön påverkar barnen och deras utveckling 

(Nordin-Hultman 2006). Resultatet visar att pedagogerna på förskolan uppfattar miljön som en 

förutsättning till aktivitet och kan vara såväl tillåtande som begränsande. Miljön skapar 

gemenskap mellan barnen och kan påverka barnen att ingå i särskilda gruppkonstellationer, den 

väcker nyfikenhet och lust till att söka kunskap och utmaning.  

Inom det sociokulturella perspektivet ses lärande och utveckling som en interaktion mellan 

människor inom ramen för sociala och kulturella praktiker. Den fysiska miljön och fysiska 

artefakter används som meningsskapande resurser. I förskolan är interaktion mellan barn, 

pedagog och miljö en stor del av verksamheten. Flera gånger per dag interagerar barn och 

pedagog med varandra och använder sig av de förutsättningar som förskolans inomhusmiljö 

erbjuder (Vygotskij 1999). 

Det finns inga specifika mallar för hur en förskolas inomhusmiljö bör se ut. Ur pedagogernas 

svar framkommer det att de flesta förskolor utformar sina lokaler med att inreda mindre rum i 
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det stora rummet. Rum som byggrum, läshörna och dockvrå är klassiska och finns på alla 

förskolor som deltagit i studien. Nordin-Hultman betonar att de starka inrutningarna blir en 

avgränsning för barnen i förskolan vilket får till följd att barnet begränsas och verksamheten blir 

reglerad och styrd (Nordin-Hultman 2006).  

Förskolans inomhusmiljö och hur den ska utformas är en ständig dialog i arbetslaget eftersom 

barngruppen ständigt förändras. Pedagogerna svarade enhetligt att arbetslaget kontinuerligt 

förändrar inomhusmiljön för att den ska passa barngruppens behov och skapa meningsfullhet.  

För att tillgodose barnens olika behov använder pedagogerna sig av samlingstillfällena. Under 

samlingarna är pedagogerna lyhörda för barnens olikheter och intressen för att lära känna alla 

barnens behov och utifrån behoven utforma eller förändra inomhusmiljön. Som pedagog ska 

man inte enbart se på rummen som något fysiskt utan att de är diskursiva. Enligt Nordin-

Hultman skapar rummen på förskolan kön, exempelvis snickarvrå och dockvrå. Rummets 

utformning talar om för barnet vilken aktivitet som förväntas äga rum (a.a.).  

På en förskola har miljön utformats i olika stationslekar. Ett rum kan innehålla flera 

stationslekar. Arbetslaget har konstruerat stationslekarna utifrån var i utvecklingen barnen 

befinner sig. Vissa stationslekar erbjuder lugn aktivitet medan andra är mer aktiva. Stationslekarna 

förändras i takt med hur barnen utvecklas och vad de visar intresse för. När arbetslaget 

uppmärksammar att en stationslek inte stimulerar barnen längre diskuterar man i arbetslaget hur 

den kan förändras. Åberg & Lenz Taguchi ger exempel på när en möblering leder till en helt 

annan aktivitet än vad den var avsedd för från början. Läshörnan på förskoleavdelningen 

inreddes med två soffor ställda mot varandra för att skapa en lugn och mysig läshörna. När 

läshörnan introducerades för barnen förvånades pedagogerna över att barnen inte förstod syftet 

med läshörnan då barnen hoppade emellan sofforna. Ett tydligt resultat av att man som pedagog 

inte utformat inomhusmiljön utifrån barngruppens behov, då soffornas placering inbjöd till 

hopplek istället för till läsning (Åberg & Lenz Taguchi 2005).  

 

Materialutbudet – kulturella redskap som vidgar barnens miljöperspektiv och omvärld för 

att barnen ska bli medvetna om vilka förutsättningar och möjligheter det finns runt 

omkring dem  

Den tredje frågan i frågeställningen lyder; Vilka uppfattningar har pedagogerna om materialet på 

förskolan? 

Det centrala resultatet som framkommit från analysen visar att pedagogerna på förskolan 

anser att inomhusmiljön ska vara strukturerad. Sakerna på förskolan ska ha en bestämd plats för 

att underlätta åtkomst och minimera ett rörigt intryck. Några pedagoger svarade att för mycket 

material ger ett rörigt intryck och för många valmöjligheter. Detta begränsas genom att visst 

material inte är synligt för barnen, istället förnyas materialet när pedagogerna märker att barnen 

inte stimuleras av det material som finns tillgängligt. Pedagogerna på förskolan ansvarar för att 
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vidga barnens miljöperspektiv och omvärld för att barnen ska bli medvetna om vilka 

förutsättningar och möjligheter det finns runt omkring dem samt att skapa en miljö i 

verksamheten där barnen utmanas och tillåts använda sig av de kulturella redskap som finns 

(Säljö 2006).  

Förskolorna är ofta uppbyggda på ett uppdelat sätt. En avdelning kan bestå av flertalet mindre 

rum som ofta har specifika ändamål vilket kan begränsa verksamheten. I förskolorna är 

materialtillgången mycket begränsad. Vad som är viktigt att särskilja är att mängden material inte 

är problemet utan hur materialet används. Materialet ska vara anpassat utifrån barnets behov. Det 

ska vara utforskande, stimulerande och tillåtande. Material bör inte vara färdig konstruerat och 

självskrivet vad och hur det ska användas, det är barnens fantasi, kompetens och initiativförmåga 

som styr (Nordin-Hultman 2006). 

Resultatet visar att det mesta av materialet placeras i barnens höjd men det material som står 

på högre höjder får barnen peka på eller så fotograferas det så att barnen kan visa bilderna för 

pedagogerna som lyfter ner materialet till dem. De pedagoger som arbetar med äldre barn, 

svarade att allt material ska placeras i barnens höjd så att de själva kan starta en aktivitet utan att 

be pedagogerna om lov. 

Vid ett första intryck av förskolans materialutbud kan det anses vara stort, problemet är att det 

sällan utnyttjas till fulla bruk. Detta kan leda till ett begränsat kognitivt lärande istället för ett 

experimenterande och utforskande lärande (a.a.). En pedagog svarade att materialplaceringen 

styrs av barnens ålder, ju äldre barnen är ju mer material kan vara tillgängligt medan en annan 

pedagog svarade att allt material ska få användas fritt och alltid vara lättillgängligt för barnen. 

Förskolorna har vissa barnanpassade möbler så som bord och stolar samt hyllor, boklådor, 

sängar och garage. Pramling Samuelsson och Sheridan anser att förskolans inomhusmiljö ska 

möbleras så att barnens lärande stimuleras, utmanas och underlättas. Barnanpassade möbler, 

lättillgängligt material samt låta barnen använda sig av tillåtande material så som leksaker och 

skapande material (Pramling Samuelsson & Sheridan). 

Det basmaterial som alla respondenter svarade att de hade på sin förskola var spel, pussel, 

lego, bilar, byggklossar, dockvrår, lera, utklädningskläder, färger, papper och böcker. Pedagogerna 

anser att det inte finns några gränser för hur materialutbudet bör se ut på en förskola, däremot 

avgör barnets ålder och utveckling för vad som är möjligt att använda sig av. Respondenterna 

svarade att utformning av inredning och material ska vara utmanande och utvecklande för 

barnen. Vilket materialutbud som ska finnas på förskolan diskuteras fram i arbetslaget  

Tillgången till materialet är ofta begränsad beroende på vilken ålder det är på barngruppen. 

Det tillgängliga materialet är det som anses vara ”ofarligt” och är ofta enformigt. Skapande och 

utforskande material förvaras utom räckhåll för barnen och får endast användas i gemenskap med 

de vuxna. Alla respondenter var eniga i svaret kring frågan om materialet får förflyttas på 

förskolan. Pedagogerna anser att om barnen inte skulle få förflytta materialet begränsas barnens 

möjligheter. Materialutbudet på förskolan diskuteras fram i arbetslaget med hänsyn till 
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barngruppens behov och önskemål. Utformning av inredning och material ska vara utmanande 

och utvecklande för barnen. Som pedagog är det lättare att synliggöra kunskap och fånga barnen i 

varierande lärandesituationer om miljön tillåter barnen att vara egna, självständiga individer som 

uppmuntrar barnen till att ta egna initiativ. Barnens möjlighet till att vara delaktiga påverkas av 

materialutbudets tillgänglighet (Johansson 2005). 

Materialet på en förskola som inspirerats av Reggio Emilias filosofi ska förvaras synligt på hyllor, 

centralt placerat i barnens höjd och vara flyttbart för att påvisa ett föränderligt samhälle (Grut 

2008).  

Genom att pedagogerna på förskolan ständigt observerar, dokumenterar och reflekterar över 

de aktiviteter som sker i den vardagliga verksamheten utformas förskolans inomhusmiljö efter 

barngruppens behov. Pedagogerna arbetar med ständig förändring av inomhusmiljön och 

materialutbudet för att den ska vara stimulerande och utforskande. Genom en variationsrik 

inomhusmiljö skapar pedagogerna en trygg och stimulerade verksamhet för barnen. En 

verksamhet som har sin grund i läroplanen och arbetar för att hjälpa barnen i skapandet av sin 

identitet. Pedagoger Kan inte förstå var barnen befinner sig i utvecklingen genom att enbart vara 

lyhörda utan att det krävs samtal och delaktighet i det barnen gör för att förstå och kunna skapa 

såväl inomhusmiljöer som utmanande lekmiljöer (Löfdahl 2004). 
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Konklusion 

Syftet med studien var att synliggöra pedagogernas uppfattningar om förskolans inomhusmiljö 

och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten. För att få svar på frågeställningarna har en 

kvalitativ intervjumetod gjorts med en semistrukturerad intervjuform i syfte att få fram så mycket 

information som möjligt samt få en större bredd på svaren för att öka studiens reliabilitet.  

Analys av resultatet från intervjuerna visar att pedagogerna har en gemensam syn på 

förskolans inomhusmiljö. Miljön främjar barnens lärande och vid utformningen av den står 

barnens behov i fokus. Pedagogerna svarade enhetligt att de försöker skapa en utmanande, 

kreativ och föränderlig miljö. Resultatet visar att pedagogerna uppfattar att förskolans 

inomhusmiljö ska utformas, inredas och struktureras så att den väcker lust och nyfikenhet hos 

barnen. Barnen vistas i förskolans inomhusmiljö under större delar av dagen och bör få vara 

delaktiga i utformningen av den. Resultatet visar att pedagogerna anser att det finns vissa hinder i 

utformningen av inomhusmiljön, exempelvis lokalernas storlek, den ekonomiska situationen samt 

att arbetslaget inte alltid är eniga i sina diskussioner. Jag anser att oeniga diskussioner i arbetslaget 

samt den ekonomiska situationen inte behöver vara ett problem eftersom det inte behöver vara 

kostsamt att förändra i inomhusmiljön så länge arbetslaget kan komma överens och ge utrymme 

för varandras åsikter.  

I en demokratisk förskola ska barnen få vara delaktiga i utformningen av inomhusmiljön. 

Efter genomförd studie uppfattar jag att det är först när pedagogerna lyssnar till barnens tankar 

och observerar barnen i en aktivitet som pedagogerna kan få en bild av hur utformningen av 

förskolans inomhusmiljö bör se ut för att passa barngruppens behov och utveckling på bästa sätt.  

På de förskolor som jag har besökt i samband med studien har jag upplevt att förskolorna är 

inspirerade av den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Jag har sett kännetecken som möbler, 

material och alster i barnhöjd, dokumentation och reflektion och en verksamhet under ständig 

förändring och anpassning efter barnens behov.  Pedagogernas intervjusvar förstärker min 

uppfattning. 

Majoriteten av de pedagoger som intervjuats förespråkar ett tillgängligt och stort 

materialutbud för att barnen ska lockas till aktivitet och kreativitet. De pedagoger som svarade att 

materialet ska förvaras på högre höjder arbetar främst med yngre barn och anser att fri 

materialtillgång är en fara. Jag anser att de flesta förskolor har ett rikt materialutbud och att 

förskolans och pedagogernas uppgift är att tillhandahålla material som är tilltalande för barnen 

eftersom materialet bidrar till deras utveckling.   

Pedagogerna har svarat likvärdigt på de flesta frågor trots att det fanns utrymme att tala friare 

under intervjutillfället. De likvärdiga svaren beror troligtvis på att så få pedagoger uttalat sig. En 

annan förklaring skulle kunna vara att pedagogerna generellt har en lika syn på förskolans 
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inomhusmiljö eller om relativt lika bakgrund, utbildning och antal verksamma år inom yrket 

påverkar svaren.  

Jag förväntade mig ett mer varierat resultat från pedagogernas svar då jag hade en föreställning 

om att åsikterna om förskolans inomhusmiljö skulle vara mer individuella och starkt laddade. Jag 

upplever det i stället som att pedagogerna har representerat sina förskolor och sitt arbetslag när 

de har svarat på mina intervjufrågor. 

Avslutningsvis har denna studie resulterat i en större medvetenhet och förståelse för hur 

pedagogerna uppfattar förskolans inomhusmiljö samt vilken betydelse den har för såväl barnen 

som pedagoger, deras lärande och utveckling. Nyfikenhet, möjlighet, lyhördhet och fantasi bör 

enligt pedagogernas uppfattningar vara nyckelord i skapandet av en stimulerande och utforskande 

inomhusmiljö på förskolan.  

Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att utforma en inomhusmiljö tillsammans 

med barngruppen för att se hur de skulle välja att göra. Vidare skulle jag vilja observera och 

dokumentera inomhusmiljöns inverkan på barnen under en längre tid för att se vad den har för 

påverkan på barns lärande. Vidare skulle utomhusmiljön kunna studeras. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Förskolans inomhusmiljö och lärande 

1. Vad betyder förskolans inomhusmiljö för dig? 

2. Hur ser du på inomhusmiljöns betydelse för verksamheten? 

3. Vilken betydelse anser du att inomhusmiljön har för barnen? 

4. Hur arbetar ni för att tillgodose barnens olika behov i förskolans inomhusmiljö? 

 

Förskolans inomhusmiljö och utformning 

5. Hur är miljön på din förskola utformad? 

6. Hur planerar ni i arbetslaget när ni strukturerar inomhusmiljön, hur går 

diskussionerna? 

7. Vad är det som styr att inomhusmiljön på din förskola ser ut som den gör? 

8. Är barnen delaktiga i utformningen? 

9. Är föräldrarna delaktiga i utformningen av inomhusmiljön? På vilket sätt? 

 

Förskolans inomhusmiljö och material 

10. Hur ser materialutbudet ut? 

11. Hur förvaras materialet på förskolan? 

12. Får materialet flyttas mellan rummen? 

13. Är möblernas storlek anpassade efter barnen? 

14. Vad styr materialets placering? 

 

 

15. Något annat som du vill tillägga angående förskolans inomhusmiljö? 

 

 

 


