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Abstract 

Title: The pedagogical indoor environment in free preschool 

Author: Selma Uzel 

Tutor: Karin Ehrlén 

Period: Autumn 2012 

 

The purpose of this study was to examine some teachers thought about the educational indoor 

environment in free preschool. With free preschool this study means a Swedish specially 

adapted to parents/adults and their children and for a typical type of children who are 0-5 

years old. Questions to the study were: 

• How do some teachers in free preschool perceive that they are adapting the preschool 

indoors environment to children and learning? 

• How do some teachers in free preschool perceive that they are adapting the preschool 

indoors environment to children and learning to attract children to the pedagogical 

environment? 

 

In this study I used qualitative methods and interviewed five teachers and preschool 

indoor environment is observed. I applied the socio cultural perspective to my study. I 

have come to conclusions that the teachers are generally adapting the environment in 

some ways to children and learning, although they are not controlled by any guidelines 

such as läroplanen. I have also come to conclusions that the teachers are actually 

adapting the environment in some ways to attract children to the pedagogical 

environment. The teachers are using the material as a method to adapt the pedagogical 

indoor environment.  

 

 

Keywords: Free preschool, teachers, educational indoor environment, material, learning. 

Nyckelbegrepp: Öppna förskolan, pedagoger, pedagogiska innemiljön, material, lärande.  
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1. Inledning 

I sin forskningsöversikt belyser Sven Persson problematiken med att få forskare har 

intresserat sig för den pedagogiska innemiljöns betydelse för barns lärande (Persson, 2008, 

s.76). Detta uppmärksammade jag när jag sökte vad som hade forskats kring ämnet. När jag 

sökte befintliga uppsatser om ämnet fanns det dock en del uppsatser i alla fall om den 

pedagogiska miljön i förskolan. När jag var mammaledig var jag ofta i öppna förskolan med 

mina barn och en tanke slog mig att det även finns en pedagogisk innemiljö i öppna förskolan. 

Jag undersökte uppsatser som berörde öppna förskolan, det fanns dock inte så mycket skrivet 

om verksamheten och jag hittade ingen uppsats som berörde den pedagogiska innemiljön. 

 

Sedan 1998 har förskolan en egen läroplan, som reglerar hur pedagogerna ska arbeta och 

betydelsen av det pedagogiska innehållet har därmed ökat. Den öppna förskolan har dock i sin 

tur inga grundprinciper som styr verksamheten (Skolverket, 2000, s.5). Detta har väckt mitt 

intresse för området och jag bestämde mig för att undersöka hur pedagogerna på öppna 

förskolan arbetar med den pedagogiska innemiljön och om de är inspirerade av läroplanen för 

förskolan i sitt arbete.  Hur påverkas pedagogernas arbete av att de inte styrs av läroplanen? 

Detta var alltså en fråga som jag blev intresserad av. Utifrån dessa funderingar bestämde jag 

mig för att skriva om ämnet och denna verksamhet. 
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2. Bakgrund  
Öppna förskolan 

Med uppdrag från regeringen, har Skolverket tagit fram en skrift med riktlinjer som ska vara 

vägledande för pedagogerna i öppna förskolan. Skolverkets förhoppning är med skriften, 

Allmänna råd med kommentarer för öppen förskola, att pedagogerna ska forma verksamheten 

i samarbete med föräldrar och barn. Denna skrift vänder sig därför även till föräldrar och barn 

eftersom de tillönskas vara med och forma verksamheten. I denna skrift sammankopplas 

råden med skollagens och läroplanens föreskrifter, vilket även det är tänkt som vägledning för 

öppna förskolan. Öppna förskolan styrs alltså inte på något sätt av läroplanen eller skollagen 

men rekommenderas att följa dem (Skolverket, 2000, s.5). 

 

Öppna förskolan är en verksamhet för barn som inte har någon förskoleplats och ska 

komplettera den ordinarie förskoleverksamheten, på så sätt att den ska erbjuda barnen en 

pedagogisk verksamhet. Den är också till för dagbarnvårdare och i denna verksamhet har 

vuxna som följer med ansvaret för barnet.  Verksamheten har även en stödjande funktion, där 

föräldrar kan få råd i sin roll som förälder (Skolverket, 2000, s.7). Föräldrar kan bl.a. få stöd 

och information om barns utveckling. Det är då av stor vikt att pedagogerna har ett 

pedagogiskt förhållningssätt i sitt bemötande, i en pedagogisk verksamhet. Vidare kan öppna 

förskolan hjälpa föräldrar att få kontakt med andra verksamheter såsom sociala och 

mediciniska. Öppna förskolan är även en plats där föräldrar ges möjlighet att få kontakt och 

känna samhörighet med andra. Det är alltså en plats där det pedagogiska arbetet och omsorg 

om barnets välmående är två oskiljbara aspekter.  Vidare bör verksamheten utarbetas så att 

den passar både besökarnas behov men även människorna som är bosatta i området. Den är 

till för barnen och ska anpassas först och främst utifrån barnens behov men bör även anpassas 

till de vuxna som följer med (Skolverket, 2000, s.14-15).  

 

 I Allmänna råd med kommentarer för öppen förskola (2000) står det att synen på den 

pedagogiska verksamheten i öppna förskolan ska utgå från läroplanen för förskolan. Det 

innebär att den öppna förskolan bör vara en plats som upplevs på ett lustfyllt och stimulerande 

sätt som motiverar barnen till att undersöka. I denna strävan bör man utgå ifrån det aktiva, 

nyfikna barnets lust att lära sig. Det bör ges mycket plats åt en mångfald av skapande 

aktiviteter och lek (Skolverket, 2000, s. 14). Vidare bör det finnas rum för rörelse där man 

också kan samlas gemensamt i grupp men även avskilda rum som är anpassade för samtal 
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eller sagostunder. I verksamheten bör det finnas tillgång till skapande och lek som passar 

skilda åldrar. Det bör kortfattat anpassas till det olika behov och intressen som finns eller 

dyker upp i verksamheten. Miljön bör också vara barnsäkert och kontrolleras fortlöpande 

(Skolverket, 2000, s.19). 

 

Den pedagogiska verksamheten ska enligt Läroplanen fullföljas på följande sätt: 

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

lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska 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 reviderad 2010, s.9). 

 

Vi kan med detta utdrag från Läroplanen se att sättet som öppna förskolan ska bedrivas på är 

likt Läroplanen. Detta är inte förvånande då texten i Allmänna råd med kommentarer för 

öppen förskola är baserad på Läroplan för förskolan (Skolverket, 2000, s.5). 
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3. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka några pedagogers tankar kring den 

pedagogiska innemiljön i öppen förskola. 

 

3.1 Frågeställningar  

• Hur uppfattar några pedagoger i öppna förskolan att de anpassar den pedagogiska 

innemiljön för barns lärandeutveckling? 

 

• Hur uppfattar några pedagoger i öppna förskolan att de anpassar innemiljön för att 

locka barn till de pedagogiska miljöerna? 

 

4. Definition av begreppet pedagogisk miljö 

I denna studie är ett begrepp som förekommer ofta pedagogisk innemiljö och därför kommer 

en definition på begreppet för att man som läsare ska lättare kunna följa med och förstå. 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) har i sin bok Lärandets grogrund 

definierat begreppet pedagogisk miljö på följande sätt:  

”Miljön innefattar fysiska och psykiska aspekter, dvs. både utrymmen, material och klimat. Barnen skall vara 

delaktiga i utformningen av den pedagogiska miljön och utgångspunkten skall vara deras erfarenheter, intressen, 

önskningar och kunskaper i förhållande till förskolans mål ” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, 

s. 89). 

Denna undersökning utgår från Ingrid Pramling Samuelssons och Sonja Sheridans (2006) 

definition på vad en pedagogisk miljö innefattar men studien har enbart innemiljön som 

utgångspunkt. 
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5. Teorianknytning 

I denna del av studien kommer begreppen att presenteras utifrån Vygotskijs teorier och alltså 

av det sociokulturella perspektivet som han representerar. Valet av perspektiv beror på att den 

är relevant för min undersökning då miljön är viktig i detta perspektiv. Övrig litteratur 

kommer också att tas upp i detta avsnitt bestående av en författare som tillhör den gruppen. 

 

5.1 Sociokulturella perspektivet 

Ann-Katrin Svensson belyser Vygotskijs teorier och tar upp att han är grundaren till det 

sociokulturella perspektivet.  Enligt Svenssons tolkning påpekar Vygotskij att människans 

utveckling inte ska ses avskilt, eftersom den påverkas mycket av den sociala, historiska och 

kulturella kontexten och därför bör hänsyn tas till dessa aspekter (Svensson, 2009, s.32). 

Svensson (2009) fortsätter ytterligare och påpekar att det utifrån Vygotskijs teori därför är 

betydelsefullt för barnet att uppleva kulturella aktiviteter. Vid dessa kulturella aktiviteter 

betonar Vygotskij dessutom vikten av en närvarande person som stöttar barnet. I dessa sociala 

sammanhang är det viktigt, att personen som stöttar har mer erfarenhet och kunskap än barnet 

själv för att det ske en tankeprocess (Svensson, 2009, s.33-34). 

Svensson (2009) berättar vidare att kommunikativa upplevelser, då barnet får språka är 

värdefulla för barnets begreppsbildning, samt intellektuella kompetens. Genom att man 

språkar och interagerar med andra, får man tillgång till sitt tänkande.  Därmed får man även 

kontakt med sitt inre, en socialinteraktion sker med ens inre värld som formas därefter. Barnet 

kan då så småningom använda språket själv som verktyg för sitt tänkande. Det sker en 

intrapsykisk funktion, dvs. barnet kan använda sitt språk som verktyg för att tänka 

självständigt (Svensson, 2009, s.33-34).  

5.1.1 Proximal zon 

Ett annat begrepp som är likt begreppet som nyligen presenterades och som har en central 

plats inom det sociokulturella perspektivet är proximal utvecklingszon.  Med detta begrepp 

menar Vygotskij den zon av möjlighet som framträder när en människa klarar av en uppgift 

på egen hand, utifrån det stöd individen fått från en mer kunnig person (Kroksmark, 2003, 

s.450–452). 
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5.2 Innemiljön 

Utifrån Vygotskijs teorier framhåller Strandberg (2006) att barnets relation till miljön är 

beroende av barnens aktivitet och kan förändras beroende på vad barnet gör. Han påpekar 

vidare att miljön i rummen har stor betydelse för barnens lärande. Han understryker att miljön 

i rummen både kan hämma men även utveckla barnets lärande genom att det signalerar vad 

som är möjligt att utföra i rummet. Vidare poängterar Strandberg att miljön även uttrycker 

kunskaper, känslor och erfarenheter (Strandberg, 2006, s.19-22). Han tar upp att man med 

hjälp av möbleringen av ett rum kan påverka det pedagogiska arbetet. Detta märker man då 

man möblerar om och det ger effekter av olika slag. Både effekter av positiva men även 

negativa former och påverkar på så vis hur man beter sig i ett rum och hur man samarbetar 

(Strandberg, 2006, s.22-23). Strandberg påpekar vidare ytans roll för att forma ett rum för 

lärande. Rummen ska vara behagliga men ska i första hand främja barnens behov av aktivitet 

och lärande (Strandberg, 2006, s.24). 

Granberg (1999) poängterar betydelsen av miljöer som känns trygga, fängslande och 

inbjudande, där har barnet roligt och då sker inlärning hos barnet. Rutiner som återkommer 

leder till att barnet känner igen saker i miljön som i sin tur känns tryggt. Barnet behöver inte 

då ständigt lära sig om saker, utan kan lägga sin energi åt att ta till sig nya intryck. Granberg 

belyser vidare vikten av ytor som är tillräckligt stora för att springa men även utrymmen där 

barnet kan leka med en kompis, samt vrår där det själva kan leka. Barnen behöver även vuxna 

som stöttar, samt bekräftar dem när det behövs och som kan leka med de på deras premisser, i 

deras höjd på golvet (Granberg, 1999, s.41-42). 

 

5.3 Lärandet 

I sin bok Lärande i praktiken poängterar Säljö (2000) interaktionens betydelse inom det 

sociokulturella perspektivet för barnets lärande. Han framhåller att samspelet som sker mellan 

människor är en av förutsättningarna för lärandet (Säljö, 2000, s.18). Strandberg (2006) 

poängterar utifrån sin tolkning av Vygotskijs teorier att den psykologiska utvecklingen som 

sker hos individer exempelvis tänkandet och lärandet inte sker enbart genom att man tänker. 

För att det ska ske en utveckling framhäver han vidare att aktiveringen är av stor vikt. 

Aktivering är därför ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och enligt 

Vygotskij så utmärks de aktiviteter som leder till lärande av vissa tecken som är märkbara. 
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Dessa tecken är de sociala, medierade, situerade och kreativa kännetecknen och kommer att 

presenteras kort (Strandberg, 2006, s.11). 

Sociala kännetecknen 

Ett av de tecknen som leder till lärande är de sociala påpekar Strandberg (2006) och då kan vi 

gå tillbaks till begreppet; proximala zonen som presenterades tidigare. Som en upprepning 

kan det sammanfattas kort; det vi lär oss att göra i grupp i interaktion med andra kan vi 

därefter klara av på egen hand (Strandberg, 2006, s.11). 

Medierade kännetecknen      

I enighet med det sociokulturella perspektivet har man en länk som underlättar 

tankeprocessen, dvs. medierade artefakter, med detta avses de verktyg och tecken som 

underlättar tankeprocessen (Strandberg, 2006, s.11). Dysthe (2003) poängterar att det med 

begreppet medierade artefakter åsyftas allt som gynnar inlärningen. Det kan således vara både 

material men även personer som underlättar lärandeprocessen (Dysthe, 2003, s.45). 

Situerade kännetecknen 

Med detta begrepp avses de olika kontexterna som människan befinner sig i och då de 

kulturella, rum och även platser. För att förklara begreppet ger Strandberg (2006) ett exempel. 

Att lära sig att bli bilmekaniker påpekar han är lättare om man befinner sig i en bilverkstad. 

Att lära sig ett språk är lättare om man befinner sig i ett land där språket talas (Strandberg, 

2006, s. 11-12). 

Kreativa kännetecknen 

Detta begrepp innebär att man omformar sina förhållanden, de verktyg man använder sig av 

och situationer. Saker får en ny betydelse, man skapar något nytt och är alltså inte statiskt 

(Strandberg, 2006, s.12). 

Vygotsky (1995) poängterar att en skapande process sätter sin grund inom människan genom 

inre och yttre sinnesintryck och blir det första vi upplever. Detta påverkar sedan hur barnets 

fantasi kommer att ta uttryck i olika former av skapande (Vygotskij, 1995, s.31). 
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5.4 Material 

Strandberg påpekar utifrån Vygotskijs teorier att det är viktigt för barnen att de har tillgång till 

de material som finns i de rum som existerar. Han anser att det inte är tillräckligt att det finns 

pedagogiska material. Barnen måste också få känna att det är tillåtet att använda sig av det 

som förekommer. Han poängterar att barn som befinner sig i en lärandeprocess, visar också 

tecken på det genom att de tar för sig av de material som finns tillgängligt. Barn som däremot 

upplever att det inte är tillåtet att ta för sig av de befintliga materialen, lär sig också mindre 

(Strandberg, 2006, s. 25-26). 

Granberg (1999) påpekar vikten av att pedagogerna benämner saker som de ser och upplever 

tillsammans så att barnet kan sätta ord på det som de ser och prövar på eftersom det lilla 

barnet lär sig genom helheter. Har man samling och sjunger eller läser om något är det därför 

viktigt att man har rekvisita till för att konkretisera och göra innehållet tydligt. På så sätt kan 

barnen lättare ta till sig saker (Granberg, 1999, s.41-42). 

 

6. Tidigare forskning 

I denna del av undersökningen kommer resultat från olika forskare att presenteras om den 

pedagogiska innemiljön. Detta är relevant för denna studie eftersom syftet med denna uppsats 

är att undersöka vad några pedagoger har för tankar kring den pedagogiska innemiljön i öppna 

förskolan. 

Som nämnts tidigare belyser Persson (2008) i sin forskningsöversikt problematiken med att 

ett fåtal forskare visat engagemang för den fysiska innemiljön och vad det kan ha för mening 

för barnens lärande. Han tar dock upp några forskare som har uppmärksammat innemiljöns 

betydelse och berättar om Marjanna de Jongs rumssyntaktiska analys. Med denna analys 

kunde de Jong klargöra varför vissa utrymmen var mer besökta och varför somliga lekar 

passade bättre i vissa rum. de Jong har alltså med hjälp av ritningar kunnat konstatera, att 

formen av rummen i en anläggning har visat vilken relevans det har och för hur det kommer 

att brukas. Hon menar även att de sociala förbindelserna är påverkade av hur lokalerna är 

formade och hur rummen är uppbyggda (Persson, 2008,s.76). 
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I sin forskningsöversikt skriver Björklid (2005) om sambandet mellan lärandeprocessen som 

sker hos barn och den fysiska innemiljön i förskolan och skolan.   Hon understryker att det är 

viktigt för barnen att de har tillgång till utrymmen där de kan undersöka med dels sina sinnen, 

men även med kroppen för att lära sig att kunna känna igen saker, uppleva att det är 

spännande, men också att det blir meningsfullt. Vidare påpekar hon att barnen ska kunna vara 

självständiga, samt ha möjlighet att förändra miljön så som det passar deras lek. Det är därför 

av stor vikt att miljön också är anpassat för det och att det finns material som kuddar, 

madrasser och annat som är flyttbart (Björklid, 2005, s. 11). Miljön med allt vad det innefattar 

exempelvis all rekvisita som existerar, böcker, färger, m.m. ska fängsla barnen, men även 

lukten av något som luktar gott eller dåligt är avgörande för barnens lärandeutveckling 

(Björklid, 2005, s. 12-13). 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) belyser vikten av en varierad 

blandning av material, så att barn får möjligheten att välja när de själva är intresserade av att 

skapa. De menar även att barn behöver stunder då de inte blir störda och om de målar 

exempelvis, att de får tillfälle att hålla på tills de känner sig nöjda. Ingrid Pramling 

Samuelsson och Sonja Sheridan påpekar vidare att barn förutom pennor, kritor och papper 

behöver annan rekvisita för att utveckla sin kompetens inom bild och form (Pramling, 

Samuelsson & Sheridan, 2006, s.91). 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) poängterar även lekens betydelse. De 

understryker att barn genom leken utvidgar sina kunskaper om sig själv, miljön och utvecklas. 

Det är därför nästan omöjligt att skilja leken från lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 

2006, s. 83).  

Ann Skantze (1998) har forskat om hur barn själva upplever och brukar miljön i skolan men 

även hemmet. Syftet med undersökningen var förutom det först nämnda att sätta igång 

diskussioner om miljöns betydelse för barnens utveckling. Hon påpekar att vuxnas och 

barnens sätt att uppfatta den pedagogiska miljön skiljer sig åt. Skantze framhäver att vuxna 

tolkar rummen med olika koder och försöker att läsa av det som om vi läser en text. Med detta 

framhåller Skantze att vuxna tänker på hur miljön kan vara användbart för ett visst ändamål 

men att det för barnen är viktigare med själva upplevelsen av miljön.  

Skantze (1998) påpekar vidare att barnen använder hela sin kropp, ansluter sig till miljön med 

alla sina sinnen och använder omgivningen som ett verktyg i sin utveckling. Hon understryker 

därför vikten av att innemiljön är anpassad för det aktiva barnet som använder hela sin kropp, 
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alla sina sinnen och känslor. Det är betydelsefullt för att barnen successivt kan utvidga sin 

värld i en miljö som känns meningsfullt. Miljön ska även vara tillåtande och passa olika 

ändamål, med olika aktiviteter som upplevs skapa ordning, men också oordning. Miljön är på 

så sätt viktigt och genom en utmanande miljö kan man locka fram barnens lust att skapa, 

utforska och fantisera (Skantze, 1998, s.17-19). 

Nordin- Hultman (2004) har i sin avhandling undersökt vad det finns för material i det 

svenska samt det engelska förskolorna och skolorna. De engelska förskolorna och skolorna 

har hon valt som kontrast till de svenska förskolorna. Hon har kommit fram till att det 

förekommer ett frekvent mönster när det gäller hur den pedagogiska innemiljön indelas och 

brukas för olika aktiviteter i svenska förskolor. Det som är vanligt är att förskolorna har två 

rum som används regelbundet och befinner sig i centrum, i nära anslutning till entrén. De två 

rummen används till flera syften. Det ena rummet brukas till lek och för måltider och det 

andra rummet för att leka, bygga, samt vila. Till dessa rum har barnen tillträde när som helst. 

Utöver dessa rum finns andra rum som ligger lite avlägset och tillträde till dessa rum är inte 

tillåtet. Dessa otillåtna rum är ateljé, målarrum och våtrum m.m. Material som barnen nekas 

att använda är det som anses smutsigt och exempel på dessa material är färg i flytande form 

och klister, lera och musikinstrument. De otillåtna redskapen placeras också i de otillåtna 

rummen (Nordin-Hultman, 2005, s.85-88). 

Vidare visar Nordin- Hultmans (2004) avhandlingen att utrustning som får användas ständigt 

är synligt och tillgängligt för barnen, i de tillåtna rummen. Det som är tillgängligt är också det 

som anses rent eller är lätt att städa undan. Till den gruppen tillhör papper, spel, små bilar 

kritor, lego m.m. och var alltså en framträdande aspekt i de svenska förskolorna. 

Avhandlingen visar också att det frekventa i engelska förskolorna och skolorna är att allt är 

öppet och tillgängligt såsom baljor med sand och vatten. Alltså material som är otillgängligt i 

de svenska förskolorna (Nordin-Hultman, 2005, s.85-88). 

 

7. Material och metod 

I denna del av uppsatsen presenteras de metoder som denna undersökning bygger på och hur 

jag har gått tillväga. Forskningsetiska principerna redovisas och informanterna presenteras. 

Metoderna har valts utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Syftet med detta 
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examensarbete är som det tidigare också har presenterats att undersöka några pedagogers 

tankar kring den pedagogiska innemiljön i öppna förskolan. Frågeställningar för studien är: 

• Hur uppfattar några pedagoger i öppna förskolan att de anpassar den pedagogiska 

innemiljön för barns lärandeutveckling? 

 

• Hur uppfattar några pedagoger i öppna förskolan att de anpassar innemiljön för att 

locka barn till de pedagogiska miljöerna? 

7.1 Kvalitativ forskning 

En kvalitativ forskning innebär enligt Patel och Davidson (2003) att man försöker tolka och 

förstå vad enstaka människor upplever och känner. Denna studie har som syfte att undersöka 

några pedagogers tankar kring innemiljön i öppna förskolan och därmed är den kvalitativa 

forskningen av betydelse för denna undersökning (Patel och Davidson, 2003, s. 14). I en 

kvantitativ forskning är man däremot inte intresserad av enskilda människors tankar enligt 

Stukát (2005), utan man vill upptäcka mönster som är allmängiltiga som gäller de flesta  

Människor (Stukát, 2005, s. 31). En kvantitativ forskning är därför inte av intresse för denna 

studie. 

 

Datainsamlingen i denna undersökning baserades på Metodtriangulering. Det innebär enligt 

Larsen (2009) att man använder sig av olika metoder i sin undersökning för att 

undersökningen ska vara så tillförlitligt som möjligt eftersom varje metod har sina brister. 

Man kan då kombinera en kvalitativ metod med en kvantitativ eller så kan man välja att ha 

flera metoder från en kvalitativ metod (Larsen, 2009, s.28). I denna studie kombinerades 

därför intervju av pedagogerna med observationer av miljön. Undersökningen baserades dock 

främst på intervjuerna eftersom syftet med studien är att förstå pedagogerna. 

 

7.2 Kvalitativ intervju 

För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av kvalitativa intervjuer, då jag 

intervjuade fem pedagoger för att få svar på vad de har för tankar kring innemiljön. Larsen 

påpekar dessutom att man kan få en djupare inblick då man kombinerar olika metoder och 

därför kompletterades intervjuerna med observationer av inne miljön (Larsen, 2009, s. 28). 

Jag använde mig av ostrukturerad intervju. Då kan man ha en intervjuguide med sig om man 
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vill, vilket innebär att man ex. har en lista med frågor som man har som stöd under intervjun. 

Frågorna i intervjuguiden måste vara sammankopplade till frågeställningarna som man har 

och på så sätt kan man checka av det man har fått reda på.  Denna intervju går ut på att man 

låter informanten tala fritt om det ämne som intervjun handlar om. Genom följdfrågor 

försöker den som intervjuar styra samtalet, för att få svar på sina frågor om ämnet (Larsen, 

2009, s. 84). 

Dalen (2007) betonar vikten av att spela in intervjun för att få med informantens röst och 

tillägger att det är viktigt att forskaren kan sköta den tekniska utrustningen vid intervjun så att 

det inte stör samtalet (Dalen, 2007, s. 33-34). I denna studie spelades intervjuerna in med 

respektive informant för att få fram de intervjuade personernas egna ord på ett bättre sätt. 

7.3 Observation 

Larsen (2009) tar upp vad en observation är i sin bok ”Metod helt enkelt”. En observation går 

ut på att man iakttar något systematiskt. Vidare innebär en observation att man antecknar de 

iakttagelser som man har upplevt genom sinnesintryck, i ett sammanhang som är nödvändigt 

för undersökningen. När forskaren observerar ett fenomen i sitt naturliga sammanhang kallas 

det för fältundersökningar och metoden räknas som en kvalitativ metod (Larsen, 2009,s.89). 

Fältundersökning var en av metoderna under denna studie men observationer utfördes bara av 

miljön. 

7.4 Urval 

Jag har valt att utföra min undersökning i tre öppna förskolor, i Stockholm, som jag väljer att 

kalla för öppna förskolan 1, öppna förskolan 2 och öppna förskolan 3. Jag valde ut tre 

slumpmässiga öppna förskolor, som tillhör samma kommun och fick tag på telefonnumren 

genom kommunens hemsida. Jag kontaktade öppna förskolorna via telefon, till att börja med 

och därefter skickades information ut till respektive pedagog före besöket, om bl.a. syftet med 

undersökningen och etiska principerna. 

7.5 Genomförande 

Informanterna intervjuades på plats i respektive persons arbetsställe och intervjuades enskilt 

utifrån en intervjuguide som sammanställdes i förväg. De hade dock möjlighet att tala fritt och 

efter varje intervju tillfrågades informanterna om de ville tillägga något. Samtalen spelades in 

och jag bad om tillåtelse för att spela in, vilket gjorde att jag kunde fokusera på det 
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informanterna berättade. Jag antecknade också en del men bara stödord. Intervjuerna tog 

mellan fyrtio minuter upp till en timme. Pedagogerna på respektive plats visade runt i 

verksamheten och berättade om miljön. Jag observerade miljön och tog även kort som stöd till 

min observation. Jag bad givetvis om tillstånd. Det fanns inga besökare under tiden då jag 

observerade miljön. 

7.6 Bearbetning av empirisk data 

Med hjälp av inspelningar och anteckningar transkriberade jag intervjuerna. Jag gick igenom 

mitt empiriska material för att hitta mönster och därefter plockade jag ut delar som jag tyckte 

var relevant för denna undersökning. Detta var ingen enkel uppgift, att välja ut vissa delar 

eftersom pedagogerna tog upp mycket andra viktiga aspekter också. Det var nödvändigt 

eftersom man har begränsade sidor att utnyttja, för att skriva.  Det var väldigt tidskrävande att 

transkribera alla intervjuerna. Observation av miljön för respektive öppen förskola användes 

som ett komplement till pedagogernas utsagor från intervjuerna i analysdelen. 

7.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet 

Validitet är enligt Larsen, (2009) data som har relevans för de frågeställningar som man utgår 

ifrån. I studien och frågeställningarna är det pedagogernas uppfattningar jag är ute efter och 

därför upplever jag att tillvägagångssättet för denna undersökning är giltigt (Larsen, 2009, 

s.80).  Enligt Stukát är validitet att man undersöker det man har för avsikt att undersöka 

(Stukát, 2005, s.134). När jag samlade mitt empiriska material och sammanställde det utgick 

jag ifrån syftet, frågeställningarna men också ämnet för att få en helhetsbild. 

Reliabilitet 

Med reliabilitet menas enligt Larsen (2009)  att undersökningen är tillförlitlig och att man 

visar omsorg om data från respektive intervju man har utfört och inte förväxlar informationen 

från olika informanter (Larsen, 2009, s.81). I denna undersökning har hänsyn tagits till dessa 

aspekter och därmed upplever jag att studien har hög reliabilitet. Vidare tar Stukát upp ordet 

mätning och påpekar att det kan associeras till det naturvetenskapliga och kvantitativa 

området. Han understryker att ordet mätning även kan förekomma i kvalitativa 

undersökningar. Det uppträder då genom att man tolkar. Han framhäver att det finns 

nackdelar med undersökningar. Han tar då upp att det kan förekomma reliabilitetsbrister som 
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innebär att man kan tolka svaren fel. Han poängterar att det kan bero på att man blir störd 

under intervjun om man befinner sig i en störande miljö. Stukát framhäver vidare att 

informantens välmående kan påverka undersökningens reliabilitet (Stukát, 2005, s. 133-134). 

Under intervjutillfällena befann vi oss i lugna utrymmen med alla informanter. Jag försökte 

att vara så tydlig som möjligt med mina frågor och upprepade eller förklarade då informanten 

inte förstod frågorna. Jag anser därför att undersökningen har hög reliabilitet. 

 

Larsen (2009) påpekar vidare att man kan få både högre validitet och reliabilitet genom att 

man kombinerar olika metoder. I denna undersökning har intervju av informanterna 

kompletterats med observationer av miljön (Larsen, 2009, s.81). 

7.8 Forsknings etiska principer 

I Vetenskapsrådets skrift, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) finns det fyra principer som är viktiga att följa för forskaren inom detta 

område. Dessa fyra etiska principerna har beaktats i denna undersökning och här nedan 

presenteras dessa.  

Informationskravet 

Informationskravet innebär att man som forskare förklarar syftet med undersökningen för 

informanten och i vilket/vilka sammanhang det ska användas. Jag informerade informanterna 

om undersökningens syfte både skriftligt via e-mail men även muntligt (Vetenskapsrådet 

2002, s.7). 

Samtyckeskravet 

Denna princip innebär att man upplyser informanten om att det är frivilligt att delta i 

undersökningen, informerar om att personen när som helst kan avsluta deltagandet, samt att 

man underrättar de villkor som gäller. Ibland krävs det att man inhämtar samtycke vid etisk 

känsliga situationer och om informanten är under femton år krävs det samtycke från föräldrar. 

Informanterna i denna undersökning informerades om att deltagandet var frivilligt och 

eftersom personerna som jag intervjuade var vuxna över femton år behövdes inget samtycke 

från föräldrar (Vetenskapsrådet, 2002, s.9f). 
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Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innefattar att informanten har rätt till anonymitet och att man som 

forskare förvarar all slags information om personen konfidentiellt, så att det inte ska gå att 

identifieras. I denna undersökning förekommer inga namn på informanterna, samt öppna 

förskolorna. Det framgår inte heller några detaljerade platser och informanterna kan på så sätt 

vara anonyma. Vidare förvaras datamaterialet så att ingen obehörig har möjlighet att få 

tillgång till informationen (Vetenskapsrådet 2002, s. 12f). 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet inbegriper att forskaren endast använder informationen till avsett ändamål 

och att man inte använder sig av informationen i andra syften såsom kommersiella nyttjanden. 

Detta är av stor vikt för att skydda informanternas integritet. Dessa aspekter har beaktats och 

informationen som har erhållits under intervjuerna har inte på något sätt använts för något 

annat ändamål än denna studie (Vetenskapsrådet, 2002, s.14).  

7.9 Presentation av informanterna 

 I denna undersökning kommer informanterna att benämnas för pedagog A, B, C, D och E 

eftersom de har rätt att vara anonyma som det även presenterades tidigare enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 12f). Pedagog A arbetar på öppna förskolan 

1. Pedagog B och C arbetar på öppna förskolan 2 och pedagog D och E arbetar på öppna 

förskolan 3. 

Pedagog A är 55 år gammal och är förskolelärare. Hon är även spädbarnsinstruktör i 

spädbarnsmassage gruppen och gruppledare för föräldragrupper. Hon har arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats sedan 2011 men har arbetat sedan 2000 inom öppna förskolan. 

 

Pedagog B är 39 år gammal och har gått förskollärarutbildningen. Hon är även 

musikpedagog. I gymnasiet gick hon estetiska linjen. I sin nuvarande arbetsplats har hon 

arbetat sedan 2011 men hon har arbetat som förskollärare sedan 1999. Hon arbetar 

tillsammans med pedagog C på öppna förskolan 2. 

 

Pedagog C är 63 år gammal och har jobbat sedan 1989 som förskolelärare. Hon arbetar på 

öppna förskolan 2 och har arbetat där sedan 2011 med pedagog B. 
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Pedagog D är 39 år gammal och är förskollärare. Hon är barnskötare från början och har 

arbetat som förskollärare sedan 1999. Hon har dock arbetat på öppna förskolan 3 sedan 2011 

tillsammans med pedagog E. 

 

Pedagog E är 59 år gammal och är förskollärare men har även en speciell form av 

sjuksköterskeutbildning med i ryggsäcken. Hon har arbetat som förskollärare sedan 1979 men 

på sin nuvarande arbetsplats öppna förskolan 3 har hon arbetat sedan 2008. Hon arbetar med 

pedagog D. 
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8. Resultat och analys 
 

I denna del av studien kommer ett tema i taget att presenteras och då redovisas intervju 

resultaten från varje enskild pedagog om temat för att det ska bli tydligt för läsaren och lättare 

att kunna följa med i texten. Svaren presenteras och analyseras kontinuerligt främst utifrån 

teorin och tidigare forskningen men jag har även utgått från min observation av miljön från 

öppna förskolorna, samt relevant information som t.ex. Skolverkets skrift som tidigare har 

redovisats. Syfte och frågeställningar som undersökningen har som utgångspunkt är också 

viktiga aspekter i denna del. Syftet med detta examensarbete är att undersöka några 

pedagogers tankar kring den pedagogiska innemiljön i öppen förskola. Frågeställningar för 

denna undersökning är: Hur uppfattar några pedagoger i öppna förskolan att de anpassar den 

pedagogiska innemiljön för barns lärandeutveckling? Hur uppfattar några pedagoger i öppna 

förskolan att de anpassar innemiljön för att locka barn till de pedagogiska miljöerna? 

8.1 Innemiljön 

Intervju med Pedagog A från öppna förskolan 1  

Pedagog A menar att en pedagogisk innemiljö är en barnanpassad miljö där barnen både kan 

se och röra saker. Det ska vara tillåtna saker och en säker plats för barnen att vistas i anser 

hon.  Vidare beskriver hon den pedagogiska innemiljön i verksamheten där hon arbetar på 

följande sätt: 

 
Alla leksaker står i barnhöjd och man SER sakerna!  Kastar inte ner sakerna i en back! Utan det ska vara 

inbjudande och inspirerande att mötas av att det står saker som man själv kan välja vad man vill leka med och 

då handlar det om det lilla barnet som är mellan sex till tolv månader, beroende på hur man tar sig fram. 

 

Jag tolkar detta yttrande som att pedagog A menar att om man fyller leksakerna i backar så 

blir det inte lockande för barnen. När barnen både kan se och nå så blir det lättillgängligt och 

man kan förebygga olyckor. 

 

Utifrån min observation av miljön kan jag hålla med om att det inte fanns något i backar. 

Leksakerna var i barnhöjd och alltså lätt åtkomliga. Pedagogen uttryckte att beroende på hur 

man tar sig fram så ska miljön också vara anpassad för det. Detta är i enighet med Vygotskijs 

teori (Strandberg, 2006) som understryker att barnets samspel med miljön beror på hur aktivt 

barnet är (Strandberg, 2006, s.19-22). Även skolverket (2000)  påpekar vikten av att man 

anpassar verksamheten utifrån det behov som finns (Skolverket, 2000, s.14-15). 
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Pedagog A berättade vidare att ett av rummen var mer anpassat för de mindre barnen och 

visade bland annat en känselmatta för mig. Hon berättade även att rummet som var anpassat 

för de yngre barnen också var i anknytning till köket. Pedagog A menade att det även var 

viktigt för föräldrarna att kunna fika och prata en stund med andra föräldrar och samtidigt 

kunna ha koll på sitt/sina barn. 

 

Utifrån min tolkning har alltså rummet utsetts till att bli ett rum för småbarnen för att det var i 

nära anslutning till köket, med tanke på dess struktur. Detta är i enighet med vad de Jong 

påpekar. Enligt de Jong (Persson, 2008) kan man med hjälp av formen i en verksamhet se vad 

det kommer att ha för relevans och vad det kommer att brukas till (Persson, 2008, s.76). 

Skolverket (2000) belyser också precis som pedagogen tar upp att föräldrar ska få möjlighet 

att prata med varandra (Skolverket, 2000, s.14-15). 

 

Pedagogen talade vidare om för mig att hon arbetar mycket på golvet eftersom hon inte har 

några barnmöbler. Då menar pedagogen låga stolar och bord. Pedagog A: 

”Här sitter man som vuxen och leker med sitt barn”. Hon tar också upp att hon tycker att 

väggarna ska vara vita och menar att det ibland kan vara jobbigt med så mycket intryck, 

jobbigt för ögonen och då kan det få vara så. 

 

Intervju med Pedagog B från öppna förskolan 2 

Pedagog B anser att en pedagogisk innemiljö ska vara lockande, stimulera till lust och att den 

ska leda till utveckling. Detta understryker även Skolverket (2000) med sin skrift och 

poängterar att miljön ska vara lockande (Skolverket, 2000, s. 14). Pedagogen menar vidare att 

innemiljön ska vara välkomnande och fortsätter: 

 
Det pedagogiska i mig är när det blir någonting som kittlar till! Som får barnen att vilja ELLER som här 

på öppna förskolan där dels ska… få barnen mä men där också jätte viktigt att det känns bra för 

föräldrarna å vissa aktiviteter som en målning och så… jag menar då måste ju föräldrarna känna att de 

vill göra det. För annars kommer ju en ettåring få aldrig måla om inte föräldern hjälper. 

 

Jag tolkar det som pedagogen berättar som ett försök från hennes sida att få både barnen men 

även föräldrarna att känna sig bekväma i verksamheten.  
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Detta kan bero på att Skolverket (2000) i sin skrift påpekar att verksamheten även ska 

anpassas till de vuxna besökarna (Skolverket, 2000, s.14-15). Även Granberg (1999) 

understryker vikten av att vuxna bekräftar och stöttar barnen utifrån barnens förutsättningar 

(Granberg, 1999, s.41-42). Skantze (1998) tar upp vikten av en utmanande miljö för att locka 

barnen till skapande och undersökande, samt sätta igång barnens fantasi (Skantze, 1998, s.17-

19). 

 

Pedagog B berättar vidare att de har en färgglad miljö i verksamheten där hon arbetar och 

tillägger att barn uppskattar när det är färg på saker.  Jag uppmärksammade under min 

observation att miljön var färgglad i verksamheten där pedagog B arbetar. Betydelsen av en 

fängslande miljö med bl.a. fascinerande färger är något som även Björklid (2005) 

understryker i sin forskningsöversikt (Björklid, 2005, s. 12-13). 

 

När pedagog B visar mig runt i öppna förskolan 2 berättar hon samtidigt om vad rummen är 

avsedda för. Hon visar mig ett avskilt rum och berättar att man i det rummet har möjlighet att 

ta det lite lugnt.  Det finns även en spjälsäng i rummet där barnen kan få vila. Hon berättar att 

barnen blir trötta om de har vistats länge i verksamheten och därför har de bestämt att ha en 

säng om något barn skulle behöva sova. 

 

Skolverket (2000) betonar vikten av miljöer där barnen kan vara i avskildhet (Skolverket, 

2000, s.19) men även Pramling, Samuelsson & Sheridan (2006, s.91), vilket förklarar varför 

pedagogerna har valt att ha ett avskilt rum. 

 

Jag frågar pedagogen vad den pedagogiska innemiljön har för funktion för henne i hennes 

arbete och hon berättar då att den är väldig viktig. Pedagog B: 

 
Jamän, den har ju all funktion… Om man skulle vara i en tom lokal. Det är ju ett sätt att få kontakt med 

barnet. Kan inte riktigt svara… det är grunden för allting, utforma miljön. Det där märker man ju också av 

miljön. 

 

Pedagogen fortsätter vidare och ger ett exempel då miljön inte fungerade istället och hur de på 

öppna förskolan gick tillväga för att den skulle bli bra. Detta exempel som pedagog B ger 

berättas dock senare under materialtemat. Utifrån pedagogens utsaga tolkar jag att pedagogen 

känner en viss osäkerhet kring den pedagogiska miljöns betydelse för henne i hennes arbete 
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trots att hon svarar utförligt på frågan. Jag vet inte om osäkerheten beror på okunskap. Jag 

upplever att det snarare kan beror på att det är något man inte reflekterar så mycket över i 

öppna förskolan. Denna slutsats drar jag utifrån hennes uttryck: ”Kan inte riktigt svara”, samt 

genom de långa pauser pedagogen tar innan hon svarar. 

 

Intervju med Pedagog C från öppna förskolan 2 

En bra pedagogisk innemiljö är enligt pedagog C en plats som barnen blir glada av. Hon vill 

gärna att de medföljande vuxna upplever verksamheten som en trivsam miljö. Hon menar att 

det är viktigt att de vuxna också trivs så att de kan vara med i barnens lek. Vidare tar hon upp 

att miljön ska leda till att barnen får lust att arbeta, leka och att det samtidigt är en säker plats 

att vistas i för barnen. Hon anser att man inte ska ta bort allt bara för att det ska vara säkert 

men att man tänker i de banorna när man gör ordning miljön. 

 

Pedagog C menar alltså utifrån min tolkning att miljön ska upplevas meningsfullt av både 

barn och vuxna så att de vuxna deltar i barnens lek. Granberg (1999) lyfter upp betydelsen av 

miljöer som känns meningsfulla, lockande och trygga Hon poängterar vidare vikten av att 

vuxna leker med och stöttar barnen utifrån dess egna förutsättningar (Granberg, 1999, s.41-

42). Skantze (1998) poängterar att vuxnas och barnens förväntningar på miljön skiljer sig åt. 

Hon framhäver att upplevelsen är viktigare för barnen. För vuxna är miljöns funktion av större 

vikt (Skantze, 1998, s.17-19). 

 

Intervju med Pedagog D från öppna förskolan 3 

Pedagog D anser att miljön ska vara säkert men samtidigt inbjudande, lockande och leda till 

att barnet blir nyfiket och vill ta för sig och komma in i verksamheten. Pedagog D: 

 
Vi har ju en rutschkana där i dörröppningen. Det är tänkt så att om man kommer här och det är massor med 

barn kan det va lite läskigt. Då talar jag om de som kan gå nu. Då kan man klättra upp i rutschkanan och stå 

där och titta lite grann. Sen kan man åka ner och så kommer man rakt in i verksamheten. Då får man tillfälle 

att iaktta lite. En del barn är lite försiktiga. Man e lite olika. 

 

Det här med rutschkanan som pedagog D berättar om tolkar jag som ett försök från 

pedagogernas sida att få barnen delaktiga i verksamheten. De försöker successivt få barnen att 

vänja sig vid miljön och därefter ta för sig av det som finns runtomkring. Pedagogernas tänk 

är i enighet med Vygotskijs teori. Utifrån Vygotskijs teori hävdar Strandberg (2006) att 
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barnen måste få känna att det är tillåtet att ta för sig av det som finns i innemiljön (Strandberg, 

2006, s.25-26) och detta som pedagogen berättar är ett sätt att få in barnen. 

När pedagog D pratar om innemiljön tar hon upp att det även ska vara en miljö som de vuxna 

trivs i. Hon menar att det är mera tillrättalagt för vuxna på öppna förskolan än vad det är på 

förskolan. Hon berättar vidare att de på sin verksamhet har mer vuxenplatser i matrummet när 

det gäller bord och stolar men att det även finns några enstaka barnmöbler där också. 

Vidare berättar pedagog D att miljön i de andra rummen är mer anpassad för barnen. Där 

finns det låga bänkar att sitta på som vuxen, om man inte vill sitta på golvet så att man kan 

vara nära barnen. Hon tycker att det är viktigt att det finns ytor för barnen att röra sig på och 

att det finns mattor, alltså mer ombonat. 

 

 Jag tolkar det pedagogen berättar som att de tänker på alla besökare i utformningen av miljön 

och anpassar så att verksamheten passar både barnens men även medföljande vuxnas behov. 

Enligt min tolkning belyser pedagogen vidare vikten av att det finns tillräckligt med ytor för 

vissa aktiviteter. Detta är något som även Strandberg (2006) lyfter upp som vidare påpekar att 

det kan påverka barnens aktivitet (Strandberg, 2006, s.24). Skolverket (2000) framhåller att 

öppna förskolan ska anpassas till alla besökare även om barnen ska vara i fokus (Skolverket, 

2000, s.14-15). Detta förklarar varför pedagogerna i öppna förskolan 3 tänker på att miljön 

ska passa alla gästernas behov. 

 

Pedagog D berättar också att de har sångsamling och att de då sitter runt mattan. Hon 

uttrycker: ”Lite förskoletänk fast mycket mindre barn”. Hon berättar vidare att de har 

uppdelat olika tider beroende på barnens ålder och har då annorlunda saker framme. De 

anpassar även sångerna. Miljön bör stimulera barnen till att upptäcka och undersöka anser 

hon. Säljö (2000) betonar vikten av interaktioner och samspel som barnen deltar i för deras 

lärandeutveckling (Säljö, 2000,s.18). Pedagogen berättar vidare: 

 
När de känner sig trygga kryper dem ut och det är ju också ett mål att de ska känna sig trygga. Det är svårt 

att sätta in den här pedagogiska miljön för jag tänker på förskolan att det är en annorlunda här. Där är barnen 

själva, här har de förälder. Vi har ingen ansvar alls förutom det moraliska. 
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Jag frågar pedagogen vad den pedagogiska innemiljön har för funktion för henne i sitt arbete. 

Pedagog D menar att det genomsyrar hela ens tankesätt och fortsätter: 
 

Vi har ju också fokus på omvårdnad eftersom vi har våg här som de kan väga sina barn som BVC, så vi 

har omsorg med blöjor runt skötbordet. Fokus på det lilla barnet. Leksaker och annat är anpassat till det 

lilla. 

 

Intervju med Pedagog E från öppna förskolan 3 

För pedagog E är en pedagogisk innemiljö en plats som är anpassad för barnen och deras 

behov. Hon tycker att miljön ska vara välkomnande, där barnen kan ta för sig och som lockar 

barnen till att leka. Hon tar upp att de har gott om yta och öppna lokaler vilket leder till att 

barnen får gott om utrymme för att leka. 

 

Utifrån min observation stämmer det väl med pedagogens yttrande om att öppna förskolan 3 

har en rymlig verksamhet. Detta är något som Strandberg (2006) lyfter upp (Strandberg, 2006, 

s.24) men även Granberg (1999) belyser vikten av denna aspekt och understryker vikten av att 

ytorna är tillräckligt stora för att barnen ska kunna springa (Granberg, 1999, s.41-42). 

 

Jag frågar pedagogen vad den pedagogiska innemiljön har för funktion för henne i sitt arbete 

och då har pedagog E svårt att svara på frågan. Hon menar att det inte är lätt att se det utifrån 

ens egen synvinkel. Detta tolkar jag som att det är en fråga som man inte reflekterar så 

mycket över men det kan också bero på hur pedagogen uppfattat frågan. Jag försökte dock 

förklara så mycket det gick. 

 

Enligt Skolverket (2000)  bör öppna förskolan vara en plats där det pedagogiska arbetet och 

omsorg om barnets välmående ses som två oskiljbara aspekter (Skolverket, 2000, s.14-15). 
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8.2 Materialet 
Intervju med Pedagog A från öppna förskolan 1 

När pedagog A pratar om materialet tar hon upp vikten av att materialet är i höjd att barnen 

kan ta sakerna själv och se sakerna själv och uttrycker det vidare så här: 

 
Jag kan tycka så här… sånna saker som barn inte får använda eller röra, det ska inte vara synligt för ett 

barn. För det inbjuder då kanske till att klättra! 

 

Jag tolkar pedagogens utsaga om att det som ska vara synligt också ska vara tillgängligt som 

ett säkerhetstänk från pedagogens sida. Jag utgår från det eftersom hon pratar om att barnet 

gärna lockas till att klättra när materialet är synligt. Med utgångspunkt från min observation 

av miljön var leksakerna som pedagog A beskrev synliga förutom några enstaka små leksaker. 

Det som däremot inte var tillgängligt fastän det var synligt var målarfärgerna i ateljén. 

Nordin- Hultmans (2004) avhandling visar att just material som flytande målarfärg förvaras så 

att barnen inte har tillgång till det. Detta beror på att målarfärg anses som smutsigt och svårt 

att städa undan enligt Hultman (Nordin-Hultman, 2005, s. 85-88). I detta fall kan det dock 

bero på att pedagogerna är måna om barnens säkerhet eftersom barnen på öppna förskolan A 

är mellan sex till tolv månader gamla. 

 

Intervju med Pedagog B från öppna förskolan 2 

Pedagog B menar att det är viktigt att barnen når leksakerna, att det är längs golvet och 

tillgängligt. Pedagogen tar upp att leksakerna fyller en viktig funktion i verksamheten. Hon 

berättar att de har många barn som inte har leksaker hemma. Vidare berättar hon att de har 

försökt att dela in leksakerna i olika stationer. Pedagog B berättar att de har klossar på ett 

ställe, bygg lek och bilar på ett ställe och köksvrån på ett ställe. Hon talar om att de ändrar 

ganska mycket i verksamheten emellanåt och att de försöker anpassa materialet och miljön 

utifrån barnens behov och intressen. Här kommer exemplet som pedagogen kom med som 

nämndes tidigare under temat innemiljö. Pedagog B: 

 
Förra hösten hade vi jätte många fyra, femåriga killar som hade behov av att röra sig. Föräldrarna tyckte 

att det var jobbigt att de sprang omkring och ville att de skulle uppföra sig och det är inte fel utifrån 

barnens ålder och behov och då är det upp till oss pedagoger att se, nu måste vi göra någonting annat här 

och då gjorde vi om konferensrummet, så att vi hade bollek och köpte innebandyklubbor och mål. Vi tog 

fram studsmattor och då var det behovet. För de bodde trångt och då fick de röra på sig. Vad som behövs 

i miljön ändras. 
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Pedagogen berättade att de då fick positiva effekter efter denna förändring. 

Utifrån min tolkning har pedagogerna i öppna förskolan 2 anpassat miljön och materialen till 

de behov och intressen som då har behövts. Strandberg (2006)  påpekar precis som pedagogen 

uttryckt att beroende på vad man har för material och hur man möblerar så ger det effekter av 

olika slag. Ibland positiva effekter och ibland negativa effekter (Strandberg, 2006, s.22-23). 

Även Skolverket (2000) framhäver att man ska försöka anpassa verksamheten utifrån de 

behov som finns, vilka gäster som kommer men även beroende på vilket bostadsområde det 

gäller (Skolverket, 2000, s. 14-15). 

 

Pedagog B berättar vidare att hon tycker att bilder är ett bra pedagogiskt redskap men att hon 

saknar det på sin arbetsplats. Det kan inte använda bilder pga. att de vill ha anonymitet i 

verksamheten. Pedagog B: 

 
Vissa barn är blyga och då är det bra om de kan ha ryggen mot andra barn och en bild framför sig där barn 

målar bilder. Första steget att ta kontakt kan vara genom bilderna sen titta när andra målar och sedan 

slutligen måla själv. Man kan uppleva det på olika sätt. Målarstunden med musik och titta på bild, bra för 1-

1,5 åringar. 

 

Jag tolkar pedagogens uttryck som att det är till stor hjälp om man använder sig av skapande 

för att bekanta sig med andra. Vidare förstår jag att det är betydelsefullt med olika verktyg 

som bilder och musik när man själv ska måla. Detta sätt som pedagogen uttalar sig kan förstås 

utifrån Vygotskijs (1995) tankar som belyser vikten av skapande situationer och poängterar 

att den startar med inre och yttre sinnesintryck som blir det första ett barn får känna på. Detta 

influerar hur barnets framtida fantasiförmåga uppvisar sig i olika skapandeformer (Vygotskij, 

1995, s.31). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att barn behöver annat 

verktyg för att utveckla sin skapandeförmåga förutom penna, papper, kritor och liknande 

(Pramling, Samuelsson & Sheridan, 2006, s.91). 

 

Intervju med Pedagog C från öppna förskolan 2 

Pedagog C har som åsikt att miljön ska presentera materialet synligt för barnen och att det ska 

vara tillgängligt. Hon berättar vidare att de har saker som är högt uppe men att det är föremål 

som de visar för föräldrarna som det kan ta ner vart efter. Hon menar att man inte kan ha allt 

på golvet och att föräldrarna måste vara med på noterna. 
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När jag observerade miljön såg jag att det fanns leksaker i backar som ibland inte var synligt 

men det flesta leksakerna var däremot i barnens höjd och tillgängligt. Som pedagogen 

berättade hade de vissa saker högt uppe som exempelvis bandspelare, gitarr, målarfärg och 

lite annat. De hade även dokumentation av sånger högt uppe på väggarna med text och bilder 

som var omöjligt att se både för barn och vuxna. 

 

Nordin- Hultmans (2004) avhandling visar att musikinstrument och flytande färger är bland 

de material som inte är tillgängliga för barn i förskolan (Nordin-Hultman, 2005, s. 85-88). 

Detta mönster stämmer även in på öppna förskolan 2 utifrån min observation men barnens 

ålder är dock lägre inom öppna förskolan och säkerhetstänkandet kan ha stor roll i detta 

mönster. 

 

Intervju med Pedagog D från öppna förskolan 3 

Pedagog D berättar att de har olika tider uppdelade beroende på barnens ålder och då har de 

olika saker framme men även olika sånger. Hon pratar om att de har fokus på det lilla barnet. 

Leksaker och annat är anpassat till det lilla barnet menar hon och berättar att de t.ex. har 

bollar, dragleksaker som exempelvis gåvagnar, eftersom man vill ha sådant om man precis har 

börjat gå.  Vidare har vi en liten häst och drake som man kan åka på. Hon berättar att de inte 

har så mycket böcker och att de böcker som de har är mest kartongböcker eftersom barnen 

gärna smakar på böckerna men tillägger att det är så det ska vara.  

 

När jag observerade miljön såg jag att de i öppna förskolan 3 även hade fullt med kuddar 

framme i olika storlekar. Björklid (2005) understryker vikten av material som går att flytta på 

för att barnen ska kunna ändra i miljön och på så sätt kunna vara mer självständiga (Björklid, 

2005, s. 12-13). 

 

Intervju med Pedagog E från öppna förskolan 3 

Pedagog E berättar att leksakerna är i barnens höjd i hennes arbetsplats, dvs. Öppna förskolan 

3 men tar upp att målarfärger och sådant inte är tillgängligt för barnen fastän det är synligt. 

Hon menar att barnen har sina föräldrar med i verksamheten som kan ta fram saker. Pedagog 

E berättar vidare att det material som är tillgängligt för barnen är anpassat för den åldersgrupp 

som oftast besöker verksamheten vilket hon menar kan ha sina konsekvenser. Hon berättar att 
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vissa barn som går i förskolan är hemma snart eftersom det är lov och då kan de få barn som 

är upp till tre år på öppna förskolan. Pedagogen: 

 

Jag kan känna att vårt material inte är för äldre barn då kan jag se ett slags hinder att det är svårt att… det här 

med små delar… att man kanske inte kan ha saker som de stoppar i munnen fast de större barnen skulle 

behöva det eller att vi måste ändra på miljön och anpassa efter dem. 

 

Pedagog E berättar vidare att det sällan kommer barn som är över tre år men tillägger att de 

ändå har material som de kan ta fram när det kommer äldre barn såsom tågbana, pussel och 

lite annat. Utifrån pedagogens utsaga så tolkar jag att man i öppna förskolan 3 ändå gör sitt 

bästa av situationen och försöker anpassa miljön för äldre barn som kommer till verksamheten 

då det är lov. Skolverket (2000) betonar vikten av att det finns lekmöjligheter som passar barn 

i olika åldrar (Skolverket, 2000, s.19). Pramling, Samuelsson & Sheridan (2006) poängterar 

också att man har en varierad blandning av material (Pramling, Samuelsson & Sheridan, 2006, 

s.91). 

8.3 Lärandet 

Intervju med Pedagog A från öppna förskolan 1 

Pedagog A poängterar vikten av att man anpassar miljön för barnen och att man 

uppmärksammar de på de material som finns i verksamheten. Hon samlar och använder sig 

därför av det djur som finns, så att det blir ett igenkännande för barnen. Dessa tar hon fram 

under den gemensamma sångstunden på öppen förskola 1. Pedagog A tycker vidare att den 

pedagogiska innemiljön har betydelse för barnets lärande och yttrar sig så här: 

 

 Man pratar om saker… man benämner. Eee… och så med barnen. Och även om de själva inte kan prata 

så… så hör de ju vad jag säger. Att e re en gris så e re en gris å e re en ko så e re en ko å så låter den så här.  

 

Utifrån min tolkning använder alltså pedagog A rekvisita för att förstärka sinnesupplevelserna 

som hon använder frekvent. 
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Precis som pedagog A tar Björklid (2005) upp att det är viktigt för barnen att de har tillgång 

till upplevelser med hela sin kropp och sina sinnen för att kunna lära känna igen saker 

(Björklid, 2005, s. 12-13) . Svensson (2009) tar upp att de sociala, historiska och kulturella 

sammanhangen har en avgörande roll för barns lärande (Svensson, 2009, s.32). Säljö (2000) 

belyser att samspelet är en av förutsättningarna för lärandet (Säljö, 2000,s.18). Med sången 

som utgångspunkt blir barnet alltså delaktig i en lärandeprocess. 

Intervju med Pedagog B från öppna förskolan 2 

Pedagog B menar att den pedagogiska innemiljön har betydelse för barnens lärande på så vis 

att man kommer in i matematik när man sitter och bygger klossar med olika former. Hon 

berättar att man pratar om de färger klossarna har. Hon berättar vidare: 

 

Det blir ju också vad man som pedagog, vad man gör med grejerna och här blir mycket språkinlärning. Är 

man i dockvrån: här har vi ett glas, nu ställer jag det på bordet, kan du sätta dig på stolen. Vad man använder 

språket kring miljön för inlärning. 

 

Pedagog B menar alltså som jag har tolkat det att man ska benämna det saker som finns runt 

omkring barnet för att det ska ske en inlärning hos barnet.  

Detta kan hänvisas till Dysthe (2003) som framhäver vikten av medierade artefakter, dvs. allt 

som underlättar inlärningen, såsom material och personer (Dysthe, 2003, s.45). 

Intervju med Pedagog C från öppna förskolan 2 

Pedagog C berättar att i hennes verksamhet där hon arbetar så tycker de att det ska finnas 

material som gör att barnen utvecklas. Hon anser att det är viktigt att miljön skapar intresse 

hos barnen för om man har intresse lär de sig massor menar hon. Pedagog C fortsätter vidare: 

 

MEN jag tror inte egentligen att det e de som e viktig… avgörande. Det jag tror e om man även satt i en lokal 

som nästan var sopren så skulle man göra någonting bra med barnen med mycket enkla medel osv. Så att den 

pedagogiska miljön den e ett hjälpmedel i mitt arbete men det är inte avgörande.   
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Detta tolkar jag som att pedagog C menar att det är viktigare hur man använder sig av miljön, 

snarare än att man har en massa fina rum som kanske inte kommer till någon nytta. Detta är 

något som Strandberg (2006) lyfter upp. Han påpekar att rummen kan vara behagliga men ska 

i första hand främja barn till aktiviteter. Han framhäver att miljön kan ha en väsentlig roll och 

bromsa barnets lärande men den kan också ha positiva effekter helt beroende på hur barnet 

uppfattar miljön (Strandberg, 2006, s.24). 

Intervju med Pedagog D från öppna förskolan 3 

Pedagog D anser att innemiljön påverkar barnets lärande och uttrycker sina tankar så här: 

 

Vi har hört föräldrar när de har kommit ner från backen här med barnen, åtta till tiomånaders barnen då 

benen går så (hon visar) tecken på att nu vet jag vad vi ska  åh vad roligt! Under sångsamlingen hade vi ett 

barn en period som kom in i rummet och gjorde så här (visar med rörelser) boom, boom stora trumman 

(sjunger). Det var det hon ville sjunga och vi har ju en spindel uppe i taket då pekar de på den. Vi har 

mycket tecken språk här. Barnen vet vad de vill och va som finns här, fast de inte har ett talspråk så gör de 

sig ju förstådda. 

 

Utifrån ovanstående utsaga från pedagog D är min tolkning att pedagogen menar att 

meningsfulla sammanhang leder till lärande. Genom att pedagogerna skapar möjligheter för 

barnen att använda olika sinnen så får de stöd i sitt tänkande och detta är i samstämmighet 

med Vygotskijs teori som Kroksmark (2003) tar upp. Vygotskij poängterar med sitt begrepp 

den proximala zonen att det barnen tidigare har lärt sig i en grupp kan barnen sedan utföra 

själv på egen hand (Kroksmark, 2003, s. 450–452). 

Intervju med Pedagog E från öppna förskolan 3 

Pedagog E tycker att det är viktigt att barnen lär sig var sakerna finns och att det finns saker 

som intresserar barnen. Hon menar att det ska kännas meningsfullt för barnen och uttrycker 

det vidare så här kortfattat: ” Barnen lär ju hela tiden när de leker och har roligt!” 

Detta förstår jag som att pedagog E menar att om man har roligt så lär man sig också och att 

leken har en central roll för lärandet. Pedagogen ser leken som ett meningsfullt verktyg för 

lärandet. Detta är i samklang med Björklids (2005) synsätt som påpekar vikten av 

meningsfulla sammanhang för barnens lärandeutveckling. Björklid understryker att det är 

viktigt för barnen att använda sin kropp och sina sinnen för att känna igen saker (Björklid, 
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2005, s. 12-13). Liksom Björklid tar Granberg (1999) upp betydelsen av meningsfyllda 

sammanhang för barnens lärandeutveckling och påpekar samtidigt att återkommande 

situationer främjar barnens förmåga till igenkännande av föremål i omgivningen. Då kan 

barnet ägna sig åt att lära sig nya saker (Granberg, 1999, s. 41-42). Även Ingrid Pramling 

Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) lyfter upp att leken är viktig. De framhäver att barnen 

ökar sina kunskaper om sig själva och miljön med leken som verktyg (Pramling Samuelsson 

& Sheridan 2006, s. 83). 
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9. Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka några pedagogers tankar kring den 

pedagogiska innemiljön i öppna förskolan och utgångspunkten har då varit dessa 

frågeställningar: 

• Hur uppfattar några pedagoger i öppna förskolan att de anpassar den pedagogiska 

innemiljön för barns lärandeutveckling?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Hur uppfattar några pedagoger i öppna förskolan att de anpassar innemiljön för att 

locka barn till de pedagogiska miljöerna? 

I denna del kommer frågeställningarna att besvaras och diskuteras.  

Hur uppfattar några pedagoger i öppna förskolan att de anpassar den pedagogiska 

innemiljön för barns lärandeutveckling? 

Utifrån resultatet kan jag se att pedagogerna anpassar den pedagogiska innemiljön för barns 

lärandeutveckling på något sätt. 

Pedagog A lyfter upp vikten av att man uppmärksammar de material man har tillgängligt och 

att man benämner dessa material. 

Som pedagog A menar även pedagog B att det är viktigt att man benämner saker som finns 

runt omkring barnet och det man gör. Hon anser att man kommer in i matematiken då man 

t.ex. bygger med klossar, genom att man pratar om former. 

Pedagog C lyfter upp vikten av att miljön är lockande. Hon menar att om barnen har intresse 

så lär de sig också. Pedagog C menar vidare att det är viktigt hur man använder sig av miljön 

och att man försöker tänka på att inte ha rum som inte kommer till någon nytta.  

Pedagog D menar precis som pedagog C att när man har roligt så leder det till lärande och 

genom att skapa tillfällen för att använda olika sinnen såsom sångstund, så får barnen stöd i 

sitt tänkande. 

Pedagog E anser detsamma som pedagog C och D att man lär sig i meningsfulla sammanhang 

och lyfter upp lekens roll för lärandeutvecklingen. 

Resultatet från de empiriska materialen visar att miljön är ett verktyg för barnets lärande.  
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Hur uppfattar några pedagoger i öppna förskolan att de anpassar innemiljön för att 

locka barn till de pedagogiska miljöerna? 

Resultatet för denna undersökning visar att pedagogerna anpassar innemiljön för att locka 

barn till de pedagogiska innemiljöerna och det kommer nu att presenteras på vilket sätt 

pedagogerna anpassar innemiljön. 

Pedagog B menar att det är viktigt att barnen når leksakerna och att det är längs golvet och 

tillgängligt. Pedagog A menar precis som pedagog B att materialet ska vara tillgängligt för 

barnen men hon påpekar dessutom att det material som barnen inte får röra och leka med det 

ska inte heller vara synligt för barnen. Pedagog C menar att man ska presentera materialet 

synligt och tillgängligt men poängterar att man inte kan ha allting framme, på barnens nivå 

och då får föräldrarna ta fram det som inte barnen kan nå. Studien visar alltså att pedagogerna 

anser att det är viktigt att materialet är tillgängligt för barnen. 

Pedagog A menar att beroende av hur barnet tar sig fram så ska miljön också vara anpassad 

för det, samt att den är inbjudande och inspirerande. Pedagog B uttrycker att det är viktigt att 

miljön är välkomnande. Vidare menar hon att den gärna ska få barnen att vilja göra saker och 

att materialet är anpassat utifrån barnens behov och intressen. Pedagog C lyfter upp att miljön 

gärna ska leda till att barnen får lust att arbeta och leka och att den ska vara en plats som får 

barnen att bli glada av. Pedagog D och E menar att miljön ska vara inbjudande, lockande och 

leda till att barnet vill ta för sig. Pedagog D och E påpekar vidare vikten av att det finns ytor 

för barnen att leka och att leksakerna är anpassade för barnen men även att annat material som 

finns är anpassat. Pedagog D anser även att de anpassar sångerna beroende på barnens ålder 

men även rekvisitan som de har under sångstunderna för att locka barnen. 
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Slutsatser  

Tidigare i uppsatsen presenterades det att öppna förskolan inte styrs av några riktlinjer men att 

Skolverket (2000) rekommenderar verksamheten att följa Allmänna råd med kommentarer för 

öppen förskola (Skolverket, 2000, s. 14). Vi har konstaterat i början av studien att skriften är 

lik läroplanen eftersom den är baserad på läroplanen och detta utifrån ett utdrag som 

redovisades av Lpfö 98 reviderad 2010 (Lpfö 98 reviderad 2010, s.9). Det går även att se 

genom de empiriska data som har redovisats att pedagogerna har ett förskoletänk. Som det 

också presenterades i sammanfattningen kan man vidare se att de anpassar den pedagogiska 

innemiljön för barns lärandeutveckling och lockar barn till de pedagogiska innemiljöerna på 

något sätt. 

Resultatet av denna studie visar dock att det ändå finns en osäkerhet hos vissa pedagoger när 

det gäller den pedagogiska miljöns funktion. När pedagogerna pratar om den pedagogiska 

miljöns roll kommer pedagogerna med olika svar. Samma pedagog uttrycker ibland olika 

saker om den pedagogiska innemiljön. Det verkar inte vara en fråga som pedagogerna direkt 

har reflekterat över. Detta anser jag utifrån de resultat som har redovisats och kommer nu åter 

att framföras kortfattat. 

När pedagog E ska svara på frågan vad den pedagogiska innemiljön har för funktion för henne 

i hennes arbete så uttrycker hon att det är lättare att tänka vad den har för funktion för barnen 

och har svårt att svara på frågan. Jag anser därför att pedagog E inte har reflekterat så mycket 

om den pedagogiska miljöns funktion. 

Angående pedagogiska innemiljöns funktion uttrycker Pedagog D att öppna förskolan är 

annorlunda och att det är svårt att sätta in den pedagogiska miljön som hon uttrycker det. Hon 

menar då att det är olikt förskolan. Vidare anser Pedagog D att de inte har något ansvar 

förutom det moraliska. Skolverket (2000) påpekar dock att öppna förskolan bör vara en plats 

som har en pedagogisk verksamhet eftersom den är ett komplement till den vanliga förskolan 

och är till för de barn som inte har någon förskoleplats (Skolverket, 2000, s.7). Skantze (1998) 

påpekar sambandet mellan den pedagogiska miljön och lärandet och poängterar att miljön är 

ett verktyg i barnets lärandeutveckling. För barnet är upplevelsen med hela kroppen viktig. Av 

denna anledning understryker Skantze betydelsen av att man anpassar miljön så att barnen får 

möjlighet att använda hela sin kropp och sina sinnen (Skantze, 1998, s.17-19).  
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När jag frågar pedagog D vad den pedagogiska innemiljön har för funktion för henne i hennes 

arbete svarar hon dock att det genomsyrar hela ens tankesätt. 

Som jag nämnde tidigare också så belyste de uppsatser som behandlade öppna förskolan som 

jag kunde finna omsorgsbiten. Jag hittade inga arbeten som belyste den pedagogiska miljön i 

öppna förskolan och av den anledningen anser jag att denna undersökning är betydelsefull. 

Även om öppna förskolan och pedagogerna är fria från att följa något styrdokument så är det 

viktigt att pedagogerna är medvetna över vilken betydelse de har för barn som inte har någon 

förskoleplats. Det är viktigt att man reflekterar över denna aspekt så att de barn som inte har 

någon förskoleplats får tillgång till goda pedagogiska förutsättningar, precis som de barn som 

har en förskoleplats. 

 

9.1 Kommande forskning 

I denna undersökning hade jag planerat att även intervjua föräldrar och observera barn men 

eftersom tiden är begränsad kändes det omöjligt att hinna med detta. Det tar tid att gå igenom 

så mycket empiriskt data och man måste be föräldrarna om deras tillstånd för att observera 

deras barn, därför valde jag att enbart intervjua pedagoger och observera miljön. Det skulle 

annars vara intressant att även undersöka de nämnda aspekterna. För den som har intresse så 

rekommenderas det därför att undersöka dessa aspekter. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

 
• Hur gammal är du?  

 
• Vad har du för utbildning? 

 
• Hur länge har du arbetat inom öppna förskolan?  

 
• Hur länge har du arbetat inom just denna öppna förskola? 

 
• Vad är en pedagogisk miljö för DIG, kan du förklara?!  

 
• Hur ser den pedagogiska miljön ut på Er verksamhet?  

 
• Hur tänker ni kring möbleringen i Er verksamhet? Har ni beaktat något när ni har format den? 

 
• Vilka är med i utformandet av den pedagogiska miljön? 

 
• Tycker du att det är något som saknas i utformningen av den pedagogiska miljön?  

 
• Utgår ni, från några riktlinjer i Ert arbete?  

 
• Har läroplanen någon funktion i ditt arbete?  

 
• Vad har den pedagogiska miljön för funktion i ditt arbete?  

 
• Vad anser du att den pedagogiska miljön har för roll för barnen?  

 
• Tror du att den har betydelse för barnens lärande utveckling? Om ja, förklara! 

 
• Är det något specifikt som du vill att rummen ska signalera? Förklara!  

 
• Tycker du att rummen i sig signalerar, hur det ska användas, om du tänker ex. att det inte 

skulle finnas några möbler överhuvudtaget? Var det möblerat när du kom till din arbetsplats?  
 

• Utgår ni från barnens intressen när ni möblerar? Hur ser ni vad barnen är intresserade 
av?  
 

• Vad finns det för material? Har ni variation? Är materialen synligt och tillgängligt för 
barnen? 
 

• Får barnen vara med och bestämma material? Har ni någon tanke kring materialet? 
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