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Abstract  
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Background: The request for the Reggio Emilia practice has expanded enormously the last couple 

of years within the Swedish preschools. This particular practice describes the environment as a third 

educator. This third educator is supposed to work as - not only a tool - but also a support to ease 

children's learning experiences and help develop their mind.  Previous research has shown that 

design of, for instance, furniture has a way of affecting the children's learning process and 

development.  

Aims: The purpose of this study is to see how two different teams of preschool educators on two 

differed Reggio Emilia inspired preschools work and handle the physical indoor environment.  

Method: We started out by contacting Reggio Emilia inspired preschools. Four educators were 

chosen from two different preschools to be a part of the research. The interviews were held both in 

groups but also individually  

Results: The result of the research indicates that the educators are creating an indoor environment 

with the children's desires and needs in mind. The educators see the need of having different areas 

within the indoor environment, so that the children can learn from them and therefore enter a 

variety of knowledge. The indoor environment is there to facilitate the learning process, supporting 

children through the process of learning during their time in preschool. During our research we 

learned that factors plays different roles in affecting the shaping of the indoor environment.  

Conclusion: The research shows that there are factors that affect the educators’ work and process of 

creating the preschools physical indoor environment. But according to the educators themselves this 

is never an excuse for less learning for the children. It’s rather the educator’s duty to find solutions 

and still make the best indoor environment for the children. It is the educators combined creativity 

and imagination that creates different possibilities for the children's learning process at the 

preschool.   

Keywords: Indoor environment, development and learning, factors, Reggio Emilia  

Nyckelord: Inomhusmiljö, utveckling och lärande, faktorer, Reggio Emilia 
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1 Inledning  

Intresset för att arbeta Reggio Emilia inspirerat i de svenska förskolorna har ökat markant under de 

senaste tjugo åren. Inom denna pedagogiska praktik finns det ingen specifik metod för hur 

pedagogerna ska gå tillväga i sitt arbetssätt, utan det är olika faktorer som spelar in. Miljön är en 

sådan faktor (Barsotti 1997). Under utbildningen har vi noterat att inomhusmiljöerna kan se olika ut 

på Reggio Emilia inspirerade förskolor. Detta har skapat ett intresse hos oss och har bidragit till att 

vi vill införskaffa oss mer kunskap om detta ämne. I denna studie kommer vi därmed ta reda på hur 

inomhusmiljöerna kan se ut och vilka faktorer som påverkar pedagogernas arbetssätt på två Reggio 

Emilia inspirerade förskolor.  

 

Vad förskolan bör sträva efter när det kommer till arbetet med den pedagogiska miljön, tydliggör 

Skolverket i sina rekommendationer: 

 

Inne- och utemiljön sätter ramar för det pedagogiska arbetet i förskolan, på så sätt blir miljön en aktiv part i det 

pedagogiska arbetet. Lärande sker i samspel med omgivningen, med människor såväl som fysisk miljö, vilket 

innebär att det är viktigt vad barnen möts av i förskolans rum (Skolverket, 2013 s.16). 

 

Här lyfts alltså miljön fram som en mycket viktig faktor för det pedagogiska arbetet. 

Vid en närmare läsning av rekommendationerna för det pedagogiska arbetet framkommer att hur 

detta bör genomföras är upp till varje förskola, dock brukar det vara pedagogernas ansvar att 

genomföra arbetet med miljön på sin avdelning. Vi menar att en studie kring detta område därför 

med fördel kan genomföras genom att intervjua verksamma pedagogers arbete med miljön.  

2 Bakgrund 
 

Vi kommer i denna bakgrund kortfattat beskriva ett antal huvudområden i föreliggande studie för 

att läsarna tydligare ska kunna skapa sig en bild av det som ligger till grund för vår undersökning. 

Nedan kommer först en kort beskrivning om förskolans historiska utveckling vad gäller 

uppbyggnaden av den fysiska miljön i förskolan. Därefter kommer en sammanfattning av hur 

arbetet med miljö och lärande beskrivs i förskolans styrdokument. Vidare beskrivs uppkomsten av 

den pedagogiska praktiken Reggio Emilia samt dess tankar kring arbetet med inomhusmiljön i 

förskolans verksamhet. Slutligen kommer vi även redogöra för perspektiv på miljö och lärande i 

förskolan samt hur dessa kan påverka varandra.  
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2.1 Utvecklingen kring förskolans miljö 
 

Friedrich Fröbels (1782-1852) tankar om kopplingen mellan hemmet, modern och kindergarten, 

även kallat barnträdgårdar, har påverkat förskolans framhållande av en hemlikmiljö under 1900-

talet (Nordin-Hultman 2004). Under denna period uppstod funderingar kring varför barnen skulle 

vistas i en institutionaliserad hemlik miljö när barnen likväl kunde vara hemma hos modern. 

Eftersom alla hemmiljöer inte alltid kunde uppfylla de önskvärda målen kring hemmets utformning 

och innehåll, ansågs det bättre för barnen att vistas i en verksamhet som erbjuder en mer ”drömlik” 

hemmiljö. Det vill säga en miljö som innefattade allt som borde finnas i ett barns hem, men som 

inte alltid gör det i verkligheten. Det skulle bland annat finnas en soffa som symboliserade en lugn 

stund med sagoläsning samt möjlighet för närhet. Det var dock inte bara kvinnorna som arbetade 

inom barnträdgårdarna som ansåg att detta var det bästa för barnet. Ända fram till 1960-talet var 

begreppet hemlikmiljö ett ämne som låg i fokus inom de statliga texterna (Nordin-Hultman 2004, 

s.111-121).  

 

År 1968 tillsattes Barnstugeutredning för att se över frågor gällande barnstugeverksamheten. 

Utredning blev klar år 1972 och ledde till att förskolelagen tillkom år 1975 (Ne 2014). I samband 

med detta förändrades benämningen på verksamheten från barnstugeverksamhet till förskola 

(Eriksson Bergström 2013). Redan i barnstugeutredningen utreddes förskolans miljö på djupet och 

denna utredning skulle sedan ligga till grund som förslag till uppbyggnaden av nya förskolor. 

Utredningen ledde till nya referenser att förhålla sig till när det kom till utformningen av 

kvadratmeter yta i förskolans miljö. Tidigare beräknades ytan utifrån barnens lekområden, nu 

handlade det istället om att räkna hela förskolans lokaler förutom pedagogernas egen yta som till 

exempel, personalrummet. Det som förespråkades för de nya förskolorna var att planlösningen 

skulle vara mer öppen, då det i utredningen framkom att det skulle leda till att miljön blir mer 

anpassningsbar. Pedagogernas uppgift var att anpassa och utforma inomhusmiljön på så sätt att 

barnen kunde skapa egna aktiviteter samt ta för sig vilket kunde leda till att barnens självständighet 

ökade. För att alla aktiviteter ska kunna ta plats i samma rum, då planlösningen nu skulle vara mer 

öppen, uppmuntrades pedagogerna till att utforma en miljö som möjliggör detta (Eriksson 

Bergström 2013, s.12-15).  

 

År 1987 kom ett pedagogiskt program för förskolan som beskrev ramen för hur den pedagogiska 

verksamheten skulle utformas (Socialstyrelsen 1987:3). Nordin-Hultman (2004) menar att till 

skillnad från barnstugeutredningen fokuserade detta dokument på hur pedagogerna bör planera och 

leda verksamheten istället för hur miljöer skulle utformas och material skulle användas. Författaren 

tydliggör att två år senare kom det andra råd och dessa råd beskrev inte samma sak som det 
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pedagogiska programmet. Dessa fokuserade istället på att beskriva vilka rum som bör finnas inom 

förskolans verksamhet för att kunna skapa möjligheter för olika rutiner och aktiviteter. Det bör 

finnas två allrum som är indelade i ett mat- och lekrum samt ett vilo-lekrum. Det skulle även finnas 

rum tillgängliga för aktiviteter som till exempel rollekar, rörelselekar, vattenlekar samt ett rum för 

skapande, en ateljé. Nordin-Hultman tydliggör dock att det inte beskrivs vilket pedagogiskt material 

som skulle finnas på förskolan istället ges förslag på vilka möbler som behövs för att förvara 

materialet, som till exempel hyllor och lådor m.m (Nordin-Hultman 2004, 135-137). År 1997 

diskuteras ett nytt styrdokument till förskolan, diskussionerna ledde fram till det som kom att bli 

förskolans läroplan 1998 (SOU 1997). För att kunna uppfylla den nya läroplanens mål ansågs det av 

vikt att miljöerna på förskolan skapade inspiration till barnen för att undersöka och utforska. För att 

detta skulle genomföras ansågs det att pedagogerna bör vara medvetna om miljöns förmågor och 

förutsättningar för det pedagogiska arbetet (SOU, s.54-59). År 1998 fick förskolan sin läroplan, 

förskolan blev därmed en del av skolväsendet (Skolverket 2013). Nedan beskrivs förskolans 

uppdrag kring arbetet med miljön. 

 

2.2 Förskolans styrdokument 
 

Läroplanen för förskolan (1998/2010) omfattar mål och riktlinjer som förskolans verksamhet ska 

sträva efter att uppnå. Förskolans läroplan beskriver att förskolan ska vara grunden för barns 

livslånga lärande. Hur förskolans personal ska kunna uppnå detta anges genom olika strävans mål, 

här är miljöns utformning en riktlinje. Förskolans läroplan (1998/2010) hävdar att förskolans miljö 

ska vara utmanande, inbjudande samt utgå från barnens intressen. Förskolans personal ska även 

försöka utforma en miljö som är anpassad efter barnens olika åldrar. Enligt läroplanen är det 

pedagogerna i arbetslagen som har huvudansvaret att detta genomförs dock får pedagogerna inte 

glömma att barnen ska få vara delaktiga när det kommer till utformandet av förskolans miljö då det 

är deras intressen och behov som ska få styra verksamhets utformning (Lpfö 1998/2010). 

 

2.3 Reggio Emilia  
 

År 1963 fick den italienske folkskolläraren och psykologen Loris Malaguzzi, (1921-1994) i uppdrag 

av kommunen Reggio Emilia att starta upp en kommunal verksamhet för barn (Barsotti 1997, s.12). 

Den 24 april år 1945 var andra världskriget, den fascistiska perioden och inbördes kriget slut 

(Wallin 2003). Det var vid den här tiden folket i byn Cella, ungefär en mil utanför staden Reggio 

Emilia, kunde börja om på nytt. Förutom att staden behövde byggas upp och återställas behövde 

även folkets framtidstro och hopp återuppbyggas. Alla i byn hjälptes åt att bygga på lördagar och 
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söndagar, detta ledde till att den första förskolan stod på plats i staden redan åtta månader senare. 

Miljön i förskolan hade förnyats och möblerna var nu byggda efter barnens storlek. Detta var dock 

inte det enda som hade förnyats och förändrats. Synen på barnen hade utvecklats till att se barn som 

samhällsmedborgare, det vill säga, egna individer. Detta på grund av att man inte längre ville se på 

barn som tomma blad som skulle fyllas med vuxnas tankar och åsikter. Det uppfattades som viktigt 

att i ljuset av historiens och krigets fasor, fostra självständigt och kritiskt tänkande medborgare 

(Wallin 2003, s.22-23). Enligt Anna Barsotti (1997) lyfte Loris Malaguzzi att det behövdes ske en 

förändring kring innebörden av begreppet demokrati efter kriget. Han menar att ett demokratiskt 

tankesätt bör innebära att man ser individernas förmågor och vilja till att agera. Barnen skulle 

fostras till fria och ansvarsfulla individer. Loris Malaguzzi blev därför en viktig del i detta nya 

tänkande och blev 1963 kommunal barnomsorgschef för förskolorna i staden Reggio Emilia 

(Barsotti 1997, s.20).  

 

Inom Reggio Emilia praktiken skapas förutsättningar i miljön för att barnen själva ska kunna bidra 

till sitt eget lärande och utveckling (Warg 2008 s.10). Miljön bör vara utmanande och stimulerande 

samt erbjuda möjligheter för lärande (Wallin 1996). Därför kallar pedagoger inom Reggio Emilia 

praktiken miljön för ”den tredje pedagogen”. Utformningen av förskolans miljöer bör därför spegla 

den barnsyn samt den pedagogik som ska ta plats där. Förskolans arkitektur bör inom Reggio 

Emilia pedagogiken vara utformade i mindre rum. De mindre rummen angränsar till ett större torg, 

även kallat piazzan. Detta torg består av olika aktivitetspunkter där målet är att fånga upp barnen i 

deras intressen. Det kan även vara av vikt att miljön är anpassad efter barnens nivå, det vill säga att 

alla möbler är i en lägre höjd så att allt är lätt åtkomligt för barnen och på sätt kan barnen bli mer 

självständiga (Wallin 1996, s.18-26). Miljön behöver också vara föränderlig i en förskola, detta för 

att den ska kunna användas på olika sätt (Ceppi & Zini 1998). Inom Reggio Emilia praktiken kan 

miljön anpassas på kort- eller lång sikt. De långsiktiga ändringarna är en större ombyggnad av 

förskolan. Då man antingen bygger upp eller river ner väggar för att ändra själva strukturen av 

förskole byggnaden. De kortsiktiga förändringarna handlar istället om att lägga till eller ta bort 

material och möbler. Pedagogerna kan till exempel dela av rummet med olika skärmar eller andra 

möbler som går att förflytta beroende på barngruppen (Ceppi & Zini 1998, s.38).  

 

Reggio Emilia pedagogiken står för ett förhållningssätt kring arbetet i förskolan och inte för en 

metod. Detta är för att Loris Malaguzzi hade förståelse för att allt är föränderligt samt att alla barn 

har olika behov. Därför ansåg han att det inte går att arbeta efter en och samma metod då förskolan 

är en levande verksamhet som alltid behöver utvecklas (Barsotti 1997, s.20).  
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2.4 Förskolans miljö och lärande 
 

Miljön på förskolor ser oftast olika ut, detta kan bero på olika faktorer. Den generella faktorn är 

dock vilken pedagogisk praktik som är central i verksamheten (Björklid 2005, s.44). Utifrån sina 

egna erfarenheter beskriver Ann Åberg (2005) förändringen från hemlik- till aktiv miljö i förskolan. 

Dessa erfarenheter har gjort att Åberg (2005) har fått förståelse att förskolan är en mötesplats för ett 

kollektivt lärande. Detta kollektiva lärande är det som bör ta plats i verksamheten, fokus ska därmed 

inte ligga på en ompysslad miljö med till exempel dukar och blommor på borden som kan försvåra 

möjligheterna till barns självständiga lärande (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s.5, 27). Enligt Marita 

Lindahl (1998) är det de vuxna som antingen begränsar eller skapar möjligheter för barns 

utveckling och lärande när det kommer till utformandet av miljön. Pedagoger försöker anpassa 

miljön efter barnens utvecklingsnivå, tanken med det är att barnen ska kunna utmanas och 

stimuleras. Det som måste tas med i beräkningarna är att alla pedagoger har olika erfarenheter och 

dessa erfarenheter framkommer på olika sätt i utformningen av miljön. När det har med 

anpassningen av miljön att göra går det att se skillnad i hur pedagoger tänker kring vad barnen 

behöver för utmaningar (Lindahl 1998, s.47-49). Hur miljön är utformad på förskolan speglar 

vilken syn på och grad av respekt för barnen pedagogerna har (Björklid 2005). Miljön bör kunna ge 

barnen olika möjligheter i leken, som till exempel, att få leka ostört, att få leka på eget initiativ samt 

att det finns utrymme för rörelse lekar. Hur verksamheten ser ut på förskolan ger olika signaler på 

vad som förväntas ta plats. Därför bör miljön vara utformad så att den inspirerar barnen till att 

utforska och upptäcka flera lärandemiljöer (Björklid, 2005 s.38-39). 

  

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1998) har i sin forskning lyft fram att barn erövrar 

världen med hjälp av sin omgivning. De menar att hur förskolans miljö är utformad kan ha en stor 

betydelse för hur barn utmanas och utvecklas i sitt lärande. Förskolans miljö ska utformas så att 

lärandet främjas genom lust och intresse. Författarna tydliggör att barnen med fördel ska vara aktiva 

i utvecklandet av sitt lärande. Därför är det viktigt att barnen är delaktiga i utformandet av 

förskolans inomhusmiljö, så att miljön utgår från barnens intressen (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 1998, s.89-100). Barnen bör även ges möjligheter till att förflytta möbler och material 

beroende på aktiviteternas behov (Björklid, 2005 s.39). Sofia Eriksson Bergström (2013) lyfter att 

barndomen förr sågs som en period där lärandet var något som skulle ske för att förbereda barnen 

inför vuxenlivet. Idag har vi ett nytt sätt att se på barn och deras kunskaper. Detta nya synsätt har 

skapat en förståelse för att förskolan är en verksamhet där både barn och pedagoger formas och 

själva är med och formar verksamheten. Förskolan idag ska inte ses som en verksamhet där det bara 

är pedagogerna som skapar miljön utifrån sitt eget perspektiv. Verksamheten bör istället bjuda in 
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barn som egna individer till att vara delaktiga i skapande kring miljön i förskolan (Eriksson 

Bergström 2013, s.6-8). 

 

Vi kommer i denna studie undersöka vad pedagogerna på två Reggio Emilia inspirerade förskolor 

väljer att fokusera på när de utformar förskolans fysiska inomhusmiljö i relation till barns lärande, 

Vi studerar också om det finns organisatoriska faktorer som spelar roll när pedagogerna skapar 

miljöerna i förskolan.  
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte med denna studie är att belysa hur pedagoger på två Reggio Emilia inspirerade förskolor 

beskriver sitt arbete med inomhusmiljön i relation till yngre barns lärande.  

Studien fokuserar på följande frågeställningar: 

 

- Vilka begrepp och resonemang använder pedagogerna när de beskriver yngre barns lärande i 

relation till fysisk inomhusmiljö? 

- Hur beskriver pedagogerna att de i sitt arbete med fysisk inomhusmiljö väljer ut och 

organiserar innehållet i verksamheten? 

- Vilka organisatoriska faktorer påverkar pedagogernas val av utformandet av fysisk 

inomhusmiljö? 
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4 Tidigare forskning  
 

Under rubriken tidigare forskning kommer vi lyfta två olika avhandlingar som undersöker miljön i 

förskolan. Båda avhandlingarna undersöker hur inomhusmiljön och materialet är utformad och 

organiserad i förskolan och vilken inverkan det kan ha på barnens lärande. I föreliggande studie 

kommer arbetet med den fysiska inomhusmiljön behandlas utifrån pedagogernas perspektiv.  

Avhandlingarna nedan har främst utgått från observationer på olika förskolor, denna studie kommer 

däremot genomföras via intervjuer med pedagoger på två förskolor. Vi kommer tydliggöra 

avhandlingarnas forskningsområde och en sammanfattning utav deras resultat. 

 

4.1 Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande  
 

I Elisabeth Nordin-Hultmans (2004) avhandling, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande, 

genomförs en jämförande studie av både svenska och engelska förskolor. Sju förskolor undersöktes 

i Sverige och fem förskolor i England. I Nordin – Hultmans (2004) studie har två olika 

undersökningar genomförts, vi har dock valt att enbart redovisa den första undersökningen då vi 

anser att den är mest relevant för vår studie. Den aktuella undersökningen fokuserar på förskolans 

pedagogiska miljöer kopplat till barns relationer och lärande. De som främst undersöktes var 

verksamhetens utformning när det kommer till rum och struktur och vilket material som finns samt 

erbjuds i de olika rummen (Nordin-Hultman 2004).  

I sin studie kom Nordin-Hultman (2004) fram till att de svenska förskolorna hade ett mindre utbud 

av material än de engelska förskolorna. Barnen på de engelska förskolorna uppmuntrades mer till 

att använda materialet då det fanns lättillgängligt för dem själva att plocka fram. Till skillnad från 

de engelska förskolorna var materialet på de svenska förskolorna mer oåtkomligt för barnen då det 

låg på höga hyllor. Det material som dock fanns framme var inte lika inbjudande till att användas. I 

de svenska förskolorna fanns det heller inte tillgängligt, till skillnad från de engelska förskolorna, 

material som beskrivs som ”smutsiga”, som till exempel målarfärg, lera, vatten m.m. Det 

framkommer även i studien att de svenska förskolorna generellt består av tre rum medan de 

engelska förskolorna oftast bara har ett enda stort rum. Hur förskolorna har valt att möblera dessa 

lokaler är därför olika. De svenska förskolorna väljer att placera möblerna längs med väggarna 

medan de engelska förskolorna möblerar förskolan så att möblerna hjälper till att avgränsa och 

skapa hörnor för olika aktiviteter till barnen. Nordin-Hultmans (2004) slutsats är då att de engelska 

förskolorna erbjuder fler möjligheter för barnen att skapa en aktiv relation till miljön med materialet 

som hjälp, till skillnad mot de svenska förskolorna.  
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I Nordin-Hultmans (2004) studie visade det sig även att barn som oftast ansågs som ”stökiga” 

egentligen inte behövde ses som det. Författaren menar att om barnen befann sig i en miljö som 

lockade och utmanade dem i deras lekar, blev barnen inte ”stökiga” utan kunde fokusera på sin lek i 

lugn och ro. Studien visar alltså att miljön har en stor påverkan på hur barnen ses i pedagogernas 

ögon och att det då är pedagogernas ansvar att skapa en miljö tillsammans med barnen, som 

intresserar dem (Nordin-Hultman 2004).  

 

4.2 Rum, barn och pedagoger  
 

I avhandlingen Rum, barn och pedagoger, som Sofia Eriksson Bergström (2013) påbörjade redan år 

2003, undersöks vilka handlingsutrymmen barnen erbjuds i förskolans miljö. Fokus låg främst på 

att studera barnen och pedagogerna i relation till förskolans miljö. Det studeras även hur förskolans 

miljö påverkar barnens aktiviteter genom dess struktur och organisering samt vilka möjligheter eller 

begränsningar som skapas i förskolans miljö för barns lärande. I studien får Eriksson Bergström 

(2013) kontakt med fem olika förskolor där en avdelning vardera observeras under ett års tid. 

Författaren intervjuar även ett arbetslag samtidigt på varje förskola (Eriksson Bergström 2013).  

Resultatet i denna studie visar tydligt att beroende på hur rummets fysiska miljö är uppbyggd samt 

vilket material som barnen erbjuds, påverkas barns handlingsutrymmen på förskolan (Eriksson 

Bergström 2013). Studien visar på att stora rum med små lek-vrår underlättar för barn att behålla 

koncentrationen i leken. Det var dock tydligt att barns handlingsutrymmen i leken styrs av vilket 

material som finns tillgängligt. De material som hade tydliga budskap i sig medförde att barnen 

hade mindre handlingsutrymme. När materialet istället var mer ”neutralt” skapades ett större 

handlingsutrymme och barnen kunde på så sätt utforska mer. De material och miljöer som inte var 

lika reglerade och förutbestämda ledde till ett samspel då barnen gemensamt behövde samtala och 

komma överens om de olika handlingserbjudandena, då detta inte var lika självklart som i det 

material som hade ett tydligt syfte (Eriksson Bergström 2013). 

Vidare beskrivs i studien att pedagogers normer och syfte med verksamheten synliggörs i den 

pedagogiska miljön, vilket leder till att barnen inte får lika många handlingserbjudanden (Eriksson 

Bergström 2013). Dock visas det att barnen skapar sina egna handlingsutrymmen när pedagogerna 

inte är närvarande. De tydliggörs även att de planerade aktiviteter och styrda handlingserbjudanden 

som pedagogerna skapade, minimerade förutsättningarna för en dialog mellan barnen. Enligt 

pedagogerna ansågs det viktigt att barnen får vara delaktiga i verksamhetens utformning. Det 
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förekom dock nästintill ingen kommunikation mellan barnen och pedagogerna kring hur en 

lekaktivitet ska gå till väga. Sammanfattningsvis visar avhandlingen på att vad som erbjuds i miljön 

möjliggör barns handlingsutrymmen och handlingserbjudanden på olika sätt. Det tydliggörs även att 

pedagogerna har en avgörande roll när det kommer till barns möjligheter i förskolans miljö 

(Eriksson Bergström 2013). 

 

5 Teoretisk utgångspunkt- Det utvecklingsekologiska perspektivet 
 

Urie Bronfenbrenner (1917-2005) var en rysk-amerikansk psykolog. Bronfenbrenner växte upp i 

Moskva, men flyttade till USA i tidig ålder. I USA verkade Bronfenbrenner vid Cornell University, 

i Ithaca, där han främst studerade barns utveckling i förhållande till familjen och olika kulturer (Ne 

2014). Bronfenbrenner (1996) uppmärksammades på miljöns påverkan tack vare att hans far tog 

med honom på otaliga promenader där han visade Urie hur levande organismer och miljöer är 

beroende av varandra År 1979 sammanfattade Bronfenbrenner i sin avhandling, The Ecology of 

Human Development, många års forskning om hur miljön kan påverka barns utveckling utifrån ett 

ekologiskt systemteoretiskt perspektiv (Bronfenbrenner 1996). 

 

I The Ecology of Human Development beskriver Bronfenbrenner (1996)  en modell utifrån hans 

utvecklingsekologiska systemteori. Denna modell kallas för utvecklingsekologiska modellen. 

Modellen kan användas som ett verktyg till att få mer kunskap och förståelse för barns olika 

lärande- och utvecklingsmiljöer. I modellen finns det fyra olika system som i sin tur innehåller flera 

miljöer. Barnet är alltid mer eller mindre involverat i dessa miljöer även om barnet själv inte är 

aktivt i dem. Med miljöer menas i detta fall inte endast konkret miljö utan miljöer finns i flertalet 

olika former som kommer beskrivas nedan. Som går att se i bilden nedan kallas dessa system för: 

mikro-, meso-, exo- och makrosystem. De fyra systemen utgör delar av en helhet genom att de är 

beroende och integrerar med varandra. Det som sker i ett system leder till olika följder i de andra 

systemen. Detta system bildar tillsammans en värld som påverkar och ger olika förutsättningar för 

barns utveckling och lärande. Nedan beskrivs vad de olika systemen innebär i relation till barn i 

förskolan. 



 16 

 

(Barnochfritid.blogspot.se) 

 

Det första systemet som Bronfenbrenner (1996) förklarar i sin utvecklingsekologiska modell, är 

”mikrosystemet”. I modellen ovan benämns mikrosystemet som ”individ”. Det systemet består av 

det som finns i barnets närmsta miljö, bland annat föräldrarna, syskon och när barnet börjar på 

förskolan blir även pedagogerna en del av denna miljö. I början av barnets liv är familjen den som 

spelar störst roll för att barnet ska få en stabil grund. När barnet sedan blir lite äldre och börjar på 

förskolan blir även den en del av barnets närmsta miljö. Detta system handlar alltså om vilka 

personer som befinner sig runt omkring barnet. ”Mesosystemet” är det andra systemet i modellen. 

Inom detta system handlar det om vilka relationer och vilket samspel som skapas. Dessa samspel 

kan förekomma mellan barnet och andra individer, mellan barnet och miljön samt mellan andra 

individer som befinner sig i barnets närmiljö. De relationer och samspel som förekommer skapar 

olika förutsättningar för barns utveckling och lärande (Bronfenbrenner 1996). 

 

Bronfenbrenner (1996) beskriver det tredje systemet som ”exosystemet”. Miljöerna inom detta 

system befinner sig inte i barnets närmiljö och i och med detta är barnet inte självt aktivt i dessa 

miljöer. Genom att systemen är beroende av varandra påverkar därmed exosystemets miljöer 

barnets utveckling indirekt. Inom detta system finns de personer som har makt över barns 

förutsättningar i förskolan. Några exempel på dessa är förskolechefer och dess ledning. Det fjärde 

och sista systemet benämns som ”makrosystemet” och omfattar förskolans ekonomi och politik. 

Detta kan då bland annat handla om personal antal, personalens kompetenser och förskolornas 

inköp. Det som också finns inom detta system är lagar och regler, som sätter generella 
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bestämmelser för verksamheten. Exempel på dessa är läroplanen och skollagen. Den 

utvecklingsekologiska modellen visar på att systemen tillsammans skapar en helhets bild av en 

värld där barn lär sig och utvecklas olika beroende på vilka möjligheter barnen får och ges att 

påverkas och själv påverka. Bronfenbrenner (1996) lyfter att barnet utvecklas i alla miljöer inom 

dessa system, hur detta går till sker dock på olika sätt beroende på vilka förutsättningar barnet får 

(Bronfenbrenner 1996).  

 

I föreliggande studie kan de olika systemen förstås på följande sätt: barnets erfarenheter byggs upp 

av de personer som befinner sig i barnets närmiljö och det är i samspelet med andra som utbytet av 

dessa erfarenheter sker. När barn börjar på förskolan har barnen med sig olika erfarenheter som 

kommer till uttryck i samspelet mellan andra individer och samspelet med den fysiska miljön. Vilka 

möjligheter miljön ger till samspel kan bero på flera faktorer till exempel, kommunikationen mellan 

de i barnens närmiljö, pedagogers kunskaper, vilken ledning som styr förskolan samt vilka 

ekonomiska och politiska förutsättningar förskolan har. Vi kommer studera hur pedagogerna väljer 

att arbeta med den fysiska inomhusmiljön på förskolan utefter de förutsättningar de har. Nedan 

kommer en förtydligande bild av vad vi väljer att studera i denna studie utefter 

utvecklingsekologiska systemteorin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vår egen modell) 

 

 

Ekonomi, politik, lagar 

& regler (läroplan) 

Chefer & ledning 

Samspel med närmiljön 

(Familj, vänner & 

pedagoger) 

  Barnet 

Familj  
Vänner 

Pedagog 
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6 Metod, metoddiskussion och material 
 

I föreliggande studie valde vi att genomföra undersökningen med hjälp av intervjuer. Detta för att 

syftet var att studera pedagogernas perspektiv på förskolans inomhusmiljö och ta reda på hur de 

resonerar när de utformar inomhusmiljön i relation till barns lärande. Eva Fägerborg (2011) 

förklarar att olika metoder passar olika studier beroende på dess syfte. Under intervjuer får 

människor möjligheter att redogöra för sina tankar och upplevelser som speglar deras 

verklighetsbild. Författaren tydliggör även att en intervju är en slags kommunikationsform där 

informanten svarar på frågor samt får möjlighet att berätta (Fägerborg 2011, s.85-88). I Monica 

Dalens (2007) bok Intervju som metod redogörs för hur en forskningsprocess kan se ut och vilka 

delar som bör finnas med när intervjustudier genomförs. Det första som bör göras är att välja tema 

för studien samt en problemställning. Därefter sker ett urval av informanter och utformandet av 

intervjufrågor. När detta är gjort bör ansökan om ett tillstånd till genomförandet av undersökningen 

skickas ut. När tillståndet har godkänts är det dags att genomföra intervjun. Slutligen bearbetas det 

insamlade materialet som sedan redovisas i en analys och resultat del (Dalen 2007, s.27). Vi valde 

att ta hjälp av Monica Dalens (2007) beskrivning ovan, dock har vi anpassat ordningsföljden utefter 

vår undersökning. Vi kommer här nedan beskriva hur vi valde att gå tillväga under denna studie. 

 

6.1 Tillträde till fältet  

 

Som vi tidigare nämnt valde vi ett syfte utifrån vårt intresse. Därefter valde vi att formulera tre 

frågeställningar för att tydliggöra samt vägleda oss i vårt arbete med att besvara syftet. Efter att vi 

hade valt syfte och frågeställningar till denna studie valde vi att skicka ut mail till förskolechefer 

som arbetar på Reggio Emilia inspirerade förskolor. I mailen förklarade vi vårt syfte med studien 

samt en förfrågan om att få genomföra denna med ett arbetslag. Vid första kontakten bör man 

presentera sig, beskriva vad studien innehåller och går ut på samt varför studien genomförs 

(Fägerborg 2011, s.102). Dock fick vi ingen respons på dessa mail. Därför valde vi att gå vidare 

genom att ta telefonkontakt. Dessa samtal ledde i sin tur till att vi fick kontakt med två chefer på två 

olika förskolor, som gav oss tillstånd samt kontaktuppgifter till ett arbetslag på respektive förskola. 

Sedan skickade vi ut informations- och samtyckesbrev. (Se bilaga 1). 

 

6.2 Genomförandet av intervjuer 

 

Fägerborg (2011) beskriver att intervjufrågor inte är samma sak som studiens frågeställning utan att 

undersökningens frågeställning/ar ska brytas ner till intervjufrågor. Dessa frågor kan antingen vara 



 19 

strukturerade eller ostrukturerade, de strukturerade frågorna kan dock behöva följdfrågor för att få 

fram djupet i samtalet. Författarna tydliggör att det är frågornas utformning som avgör om det blir 

en intervju med detaljerade svar (Fägerborg 2001, s.98-100). Vi utformade därför strukturerade 

intervjufrågor som förhoppningsvis inte skulle vara för riktade utan öppna (se bilaga 2). Vi valde 

detta tillvägagångsätt för att vårt önskemål var att informanterna skulle tolka våra frågor utifrån 

deras föreställningar och därefter svara utifrån deras perspektiv. Vi var även förberedda på att 

kanske behöva ställa följdfrågor då vi inte kunde veta vad informanterna skulle svara. Det vi dock 

ansåg som svårt var att formulera ”rätt” frågor till intervjun. Det vill säga, frågor som inte skulle 

vara för ledande eller frågor där informanterna endast skulle kunna svara med ett ja eller nej. 

 

När vi skulle börja genomföra intervjuerna var vår första tanke att intervjua ett arbetslag 

tillsammans på två olika förskolor för att få fler pedagogers perspektiv på förskolans inomhusmiljö. 

Det uppstod dock en del problematik kring att genomföra gruppintervjuer på förskolorna då det inte 

fanns en tid när alla pedagoger på samma avdelning kunna närvara samtidigt. Detta berodde på 

olika faktorer, det behövdes vara någon som tog hand om barnen, pedagoger arbetade inte heltid 

samt att förskolan överlag är en verksamhet som enligt oss oftast har mycket aktiviteter och 

moment inbokade och planerade i förväg. Då vi kontaktade arbetslagen på förskolorna och gav 

förslag på tider som vi önskade att genomföra intervjuerna på låg dessa förslag inom en period på 

de närmsta två veckor. Vi tror att detta kan ha spelat roll när det kommer till att skapa möjligheter 

för att kunna genomföra studien. Hade vi dock haft bättre och längre framförhållning eller haft 

möjligheterna att genomföra intervjuerna under en längre period, hade pedagogerna kanske kunnat 

planera in gruppintervjuer utan att verksamheten blir drabbad. 

 

På ena förskolan genomförde vi båda två tillsammans en gruppintervju med två pedagoger på 

avdelningen. På den andra förskolan genomfördes istället enskilda intervjuer med två pedagoger. 

Under den ena intervjun deltog vi båda två medan under den andra var det bara en av oss som 

närvarade. Båda arbetslagen består dock av tre pedagoger vardera, tyvärr kunde de resterande 

pedagogerna inte delta på grund av de ovan nämnda anledningarna. När vi genomförde 

gruppintervjun upplevde vi att vi fick svar på våra frågor. Diskussionen flöt på bra och det pågick 

ett bra samspel mellan oss som deltog under hela intervjun. Det vi dock kunde uppleva var att den 

ena pedagogen tog mer ”plats” än den andra. På grund av detta kände vi att vi kanske inte fick ta del 

av denna pedagogs tankar till lika stor del som med den andra. När vi istället genomförde de 

enskilda intervjuerna uppfattade vi det som att den ena pedagogen, som blev intervjuad av en utav 

oss, uppskattade mer att intervjuas enskilt än den andra då samtalet hölls igång. Vi diskuterade om 

detta berodde på att det bara var en utav oss som intervjuade och det inte då uppstod en 
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”maktsituation”. Eller att den andra pedagogen skulle ha lyfts fram mer om den deltagit i en 

gruppintervju. Det kan då leda till att informanterna hjälper varandra med nya infallsvinklar. En 

gruppintervju kan upplevas som en tryggare situation än en enskild intervju samt att de som 

intervjuar kan få fler perspektiv (Fägerborg 2011). Dock bör man vara införstådd med att en 

gruppintervju inte passar alla individer utan att vissa har lättare att öppna sig i enskildhet 

(Fägerborg 2011, s.91). 

  

De två vanligaste insamlingsmetoderna när man genomför en intervju är att spela in eller skriva ner 

(Fägerborg 2011).  En fördel med att spela in är att det som berättas finns inspelat och tillgängligt 

att lyssna på flera gånger efter att intervjun är genomförd. Dock är det bra om man för 

stödanteckningar för att snabbt kunna formulera följdfrågor (Fägerborg 2011, s.104-105). Under 

alla våra intervjuer använde vi oss av två olika inspelningsredskap. Detta gjorde vi av säkerhetsskäl, 

då vi av erfarenhet vet att de tekniska redskapen inte alltid fungerar som det ska. Både när det 

kommer till minne och ljudupptagningsförmågor. Vi har även valt att skriva stödanteckningar under 

intervjuerna för att få ner svar på frågorna och för att kunna använda informantens egna ord i 

följdfrågorna. Vi upplevde det som en fördel när vi var två som kunde genomföra intervjuerna då 

den ena av oss fokuserade på att bekräfta den eller de som intervjuades samt känna av situationen 

när det var dags att ställa nästa fråga. Medan den andra kunde fokusera på att samtidigt skriva ner 

små stödanteckningar. När den ena av oss skulle utföra en intervju själv blev detta lite 

problematiskt. Vi upptäckte att detta ledde till att det blev mer långa pauser samt svårare att 

bekräfta informanten. Under intervjun är det av vikt att ögonkontakt samt bekräftelse sker under 

intervjuns gång. Detta för att informanten ska få känsla av att de som intervjuar är genuint 

intresserade av det som berättas (Dalen 2007, s.39).  

 

6.3 Bearbetning av intervjumaterial 

 

När vi hade genomfört intervjuerna och samlat in det material, började vi transkribera var för sig. 

Vi ansåg att de intervjuer där vi närvarade båda två räckte det med att en utav oss transkriberade. 

Den av oss som genomförde intervjun på egen hand transkriberade även detta material, då vi ansåg 

att detta var lättare när den hade deltagit under intervjun. När transkriberingarna sedan var färdiga 

lyssnade vi igenom det inspelade materialet samt läste igenom transkriberingarna tillsammans, för 

att få en helhets bild. Vårt fokus i transkriberingarna var på att få fram innehållet och inte hur 

svaren berättades. Enligt Fägerborg (2011) behövs inte alltid en transkribering skrivas av ordagrant 

utan det beror på vad ens studie går ut på. Ibland räcker det med att bara få ned innebörden av 

intervjun (Fägerborg 2011, s.107-108). 
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6.4 Arbetsfördelning 

 

Till denna studie har vi tillsammans letat efter litteratur som vi ansåg skulle passa till vår 

undersökning. Därefter delade vi upp litteraturen mellan oss för att kunna få en bredare samt 

djupare kunskap om ämnet. Vi har sedan diskuterat det lästa materialet tillsammans för att vi båda 

skulle få en förståelse för all litteratur. Som ovan nämnt försökte vi till största möjlighet utföra 

intervjuerna tillsammans. Dock fick Sofia Rosell genomföra en intervju ensam då det uppstod 

förhinder för Alexandra Söderholm. Sofia Rosell fick även transkribera sin intervju då vi ansåg att 

detta var det mest optimala då det var hon som närvarade. För att arbetet skulle delas lika 

transkriberade Alexandra Söderholm de andra intervjuerna. När alla transkriberingar var färdiga 

gick vi tillsammans igenom det bearbetade materialet, vilket gjorde att vi båda var lika insatta i vad 

som hade kommit fram under intervjuerna. För att vi båda ska kunna stå bakom denna studie valde 

vi att sitta ner tillsammans och formulera hela uppsatsen. 

 

6.5 Etiska principer  

 

Vid allt vetenskapligt arbete ställs höga krav på god forskningssed. Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

finns fyra huvudkrav som man bör ta hänsyn till i sin undersökning. Alla som deltar samt är 

närvarande under undersökningen ska få information om vad syftet är med undersökningen. Detta 

kallas för informationskravet. I relation till detta krav är det även viktigt att meddela att de 

deltagande kan avbryta sin medverkan när som helst under undersökningens gång 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.6-7). Vi tog först kontakt med chefen på båda förskolorna för att delge 

information om vår studie. Detta i förhoppning om att få genomföra vår undersökning på deras 

förskolor samt intervjuer med deras pedagoger. Efter chefernas godkännande skickade vi ut ett 

informationsbrev till pedagogerna (se bilaga 1). Informationen som vi ville framföra var syftet med 

vår studie, hur vi skulle gå tillväga samt att deltagandet kan avbrytas när som helst under studiens 

gång. Vi bad även pedagogerna på avdelningarna att sätta upp en lapp till föräldrarna, där det skulle 

tydliggöras vilken dag/dagar vi skulle närvara på förskolan samt en kort beskrivning av vår studie.  

 

Samtyckeskravet innebär att de som ska delta i undersökningen skriftligen måste medge sitt 

deltagande innan undersökningen påbörjas. I relation till detta krav är det nödvändigt att få 

samtycke från föräldrarna till barn som deltar som inte är myndiga (Vetenskapsrådet 2002, s.9-11). 

I informationsbrevet, som vi nämnde tidigare, fanns det även en del där pedagogerna skulle ge sitt 

samtycke eller inte till studien, genom att kryssa för vilket alternativ de som de ville ge samtycke 

till samt en underskrift. Vi valde att inte samla in samtycke från föräldrarna då intervjuerna inte 
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utfördes med eller kring barnen. Konfidentialitetskravet betyder att de som deltar i undersökningen 

ska ha fått information om att de kommer vara anonyma genom hela undersökningen samt i 

resultatet (Vetenskapsrådet 2002, s.12-13). Denna konfidentialitet beskrev vi i informationsbrevet 

som vi skickade ut till pedagogerna. I denna studie valde vi att avpersonifiera pedagogerna genom 

att benämna pedagogerna med en siffra för att kunna skilja dem åt. 

 

Det material som samlas in under undersökningen får endast användas för denna undersöknings 

syfte enligt nyttjandekravet. Det är endast forskarna som får ta del samt arbeta med materialet. När 

undersökningen är klar ska de inspelade materialet raderas samt allt annat förstöras så att det inte 

går att ta del av detta igen (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Vi tydliggjorde för pedagogerna via 

informationsbrevet att allt insamlat material endast skulle användas till denna studie. Vi beskrev 

också att när examensarbetet var examinerat och klart skulle allt material förstöras.  

 

6.6 Urval  

 

För urval av tänkbara förskolor att besöka och göra vår undersökning på, sökte vi information på 

nätet och på förskolornas hemsidor. Vi sökte efter förskolor som presenterade sig som Reggio 

Emilia inspirerade. Under vår sökning på internet fann vi flertal förskolor inom Stockholms område 

som vi kontaktade. Dock fick vi inget svar från dessa som vi nämnt tidigare, möjligtvis för att 

intresset eller tiden inte fanns. De två förskolor vi ringde till och fick kontakt med blev de förskolor 

vi genomförde vår undersökning på. Av dessa två förskolor är den ena privat och den andra 

kommunal. Pedagogerna som vi intervjuade hade olika yrkesbenämningar som förskollärare, 

barnskötare och ateljérista. Detta är något som är vanligt i dagens förskolor, då det oftast finns 

pedagoger med olika utbildningar i ett och samma arbetslag. Vårt fokus låg dock på att intervjua ett 

arbetslag och inte en specifik yrkeskategori. Då det oftast är arbetslagets uppgift att tillsammans 

försöka utforma miljön på avdelningen där de arbetar.   

 

Avdelningen på den privata förskolan har fyra pedagoger som är delaktiga i barngruppen på 

sammanlagt 22 barn som är 5 år. Dock arbetar alla inte heltid. En utav dessa pedagoger är då 

ateljéristan som delar sin tjänst på två olika avdelningar. Avdelningen på den kommunala förskolan 

består av ett större arbetslag som de ibland delar upp i två. Sammanlagt består det utav 6,5 

pedagoger på 42 barn i åldrarna 3-5 år. När de delar upp sig på två avdelningar består ena 

avdelningen av 17 barn och 3 pedagoger medan den andra har 25 barn på 3,5 pedagoger.  
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7 Resultat  

 

Vi kommer här redovisa vår empiri utifrån studiens frågeställningar. Vi har valt att sammanställa 

svaren från intervjuerna utifrån de svar som vi anser besvarar våra frågeställningar. Vi tydliggör 

även resultaten med hjälp av citat från våra intervjuer för att läsaren ska få en större inblick i 

resultatet. Carin Roos (2014) tydliggör att resultatet i en studie bör innehålla flertalet citat då det 

leder till att läsaren av studien kan skapa sig en egen uppfattning (Roos 2014, s.55). 

 

7.1 Vilka begrepp och resonemang använder pedagogerna när de beskriver yngre 

barns lärande i relation till fysisk inomhusmiljö?  

 

Pedagogerna var eniga om att den fysiska inomhusmiljön skulle vara som ett stöttande redskap för 

barns lärande och att den skulle vara tillåtande, tilltalande, inspirerande och samtidigt vara 

utmanande för barnen. Den ska även inspirera barnen till olika lärandemoment, som till exempel 

språk och matematik.  

 

De märker man på barnen också, har de en miljö som verkligen säger någonting, lär de sig 

mycket från det. Det beror på vilket material vi har framme. Och sen så spinner det ju 

vidare på det vi har framme. 

 (Pedagog 3) 

  

Alla pedagoger lyfte att miljön ska ses som den tredje pedagogen utifrån Reggio Emilia praktiken. 

Det vill säga, vara som ett hjälpmedel och stöd i barns utveckling och lärande. Att miljön fungerar 

som en hjälpande hand för pedagogerna. 

 

Men miljön som tredje pedagogen som vi brukar säga, som kan hjälpa barnen så att det blir 

lätt för dem. 

  (Pedagog 4) 

 

 

 

En av pedagogerna lyfte även att miljön även ska vara ett stöd för pedagogerna i deras arbete. Om 

det till exempel finns begränsat med pedagoger på avdelningen, av olika anledningar, ska miljön 

kunna vara så pass tilltalande och stimulerande att barnen blir ”upptagna” i miljön. Pedagogerna ska 

inte behöva finnas överallt hela tiden utan att miljön ska kunna hjälpa till.  
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Om någon pedagog till exempel skulle vara sjuk eller att någon behöver gå på ett möte så är 

miljön så tilltalande att den fångar upp barnen. Att miljön är så stimulerande så att de 

(barnen) finner sig i det. 

       (Pedagog 1) 

 

Det beskrivs att lärandet är i ett större fokus på förskolan än i hemmet. Pedagogerna menar att barn 

lär sig hela tiden, men till skillnad från hemmet skapar pedagogerna miljöer som ska locka barnen 

till ett lärande. De lyfter även att barnen är med och utformar förskolan miljö i en större 

utsträckning mot vad de gör hemma. Det tydliggörs alltså att förskolan är ett komplement till 

hemmet när det kommer till barns lärande.  

 

Om man nu jämför med att bygga miljöer hemma så är det en stor skillnad, för här på 

förskolan är ju lärandet i fokus. 

       (Pedagog 2) 

 

Det ska finnas rikligt med material och redskap i miljön som barnen får undersöka och utforska 

med. Genom detta anser pedagogerna att barnen kan bemästra sitt eget lärande. De uppmuntrar 

barnen till att pröva sig fram, istället för att vuxna alltid ska förklara hur man ska använda 

materialet.  

 

Jag tycker också att barnen får ett lärande i att pröva olika material för att se vilket 

material som passar barnen själva bäst. Med det menar jag också är ett lärande som inte 

den vuxne måste lära utan att de får på egen hand prova. 

        (Pedagog 1)   

 

En pedagog vill också belysa att alla barn är olika och att de behöver ta hänsyn till detta när de 

utformar miljön. Även fast barnen är lika gamla förklarar pedagogen att detta inte betyder att 

barnen befinner sig på samma nivå. Utan att alla barn behöver utmanas på olika sätt. Här gäller det 

då att vara uppmärksam som pedagog samt kunna lyfta varje individ.  

 

Allas lika värde, att man ska skapa möjligheter för alla barns olika behov på ett naturligt sätt 

i verksamheten. 

       (Pedagog 1) 
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7.2 Hur beskriver pedagogerna att de i sitt arbete med fysisk inomhusmiljö väljer ut 

och organiserar innehållet i verksamheten? 

 

Alla pedagoger beskrev att de utformar miljön främst efter barnens intressen. De menar att de i 

första hand försöker titta på vad som intresserar barnen när de utformar miljön. Det beskrivs också 

vikten av att som pedagog följa barnens intressen när man utformar förskolans inomhusmiljö. En 

pedagog menar att om man tar hänsyn till vad de intresserar sig för, just nu för stunden, så kommer 

det spegla av sig i barngruppen. 

 

Man får den barngruppen man förtjänar, det är så. Utgår du från barnens intressen då har 

du barnen i ett görande, det är sådan enkel matematik. 

       (Pedagog 2) 

 

Det är även viktigt att diskutera med barnen innan en förändring sker i miljön, så att barnen på så 

sätt blir delaktiga och får vara med och styra. Annars kan det lätt leda till motsatt riktning. 

 

Det har vi väl märkt med åren att när man gör om och förändrar så är det jätte viktigt att 

barnen är med i den tanken, att man kanske pratar med dem och diskuterar innan, hur 

tänker ni och så? Ibland när man har gjort någon jätte stor förändring så kan det bli lite 

konstigt om de (barnen) inte är med i tänket innan. Man tror att man har gjort något 

fantastiskt så blir det bara pannkaka. 

        (Pedagog 4) 

 

Pedagogerna förklarar att det är viktigt att barnen får vara med och utforma miljön. Det vill säga att 

barnen får vara med och till exempel bestämma vilket material som ska köpas in. På så sätt menar 

pedagogerna att barnen får känna sig delaktiga i verksamheten. 

 

Barnen har fått vara delaktiga och påverkat när jag har beställt material. De har till 

exempel fått vara med och pekat på vad de vill ha för något.  

         (Pedagog 2)   

 

Pedagogerna förklarar att barn blir delaktiga i utformandet med miljön genom att man diskuterar 

med barnen om vad som intresserar dem. De förklarar också att man som pedagog behöver vara 

uppmärksam på vad som intresserar barnen och att det sedan är pedagogernas uppgift att utveckla 

miljöerna efter detta. Pedagogerna försöker till exempel förstärka barnens intressen och spinna 
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vidare på dessa genom att till exempel flytta materialet till ett större rum samt plocka fram mer 

material som kan vidareutveckla barnens tankar och idéer.  

 

Ja men till exempel, nu har de (barnen) varit mycket intresserade för djur och att man då 

bygger i större miljöer för djuren, det är en sak vi tittar på. Så då kanske vi tar det här 

större rummet just för det och plockar in olika material. 

        (Pedagog 3) 

 

Det lyfts också att barnen ska få möjligheten att själva kunna flytta material som de är intresserade 

av, för att komplettera och utöka deras lekar.  

 

Jag tycker att det ska finnas möjlighet för barnen att flytta materialet för att liksom para 

ihop det med om de bygger upp någonting säg till exempel att de bygger upp någonting en 

liten djurpark så ska de kunna hämta djuren dit. 

       (Pedagog 1) 

 

Det tydliggjordes att pedagogerna ansåg att den fysiska inomhusmiljön ska vara utformad efter 

barnens förutsättningar. Med det menas att möblerna på förskolan ska vara i barnens höjd samt att 

materialet ska vara lättillgängligt. På detta vis behöver barnen inte vara beroende av en fysisk 

pedagog utan kan plocka fram det som intresserar dem. De beskriver att de till exempel försöker 

utforma en miljö för att barnen ska kunna ta fram saker själva när de känner för det. 

 

Första hand är det nog den här lättillgängligheten för barnen, att färg och sådant ska finnas 

på en nivå så att de kan hämta när de är inspirerade och så. Så att det inte ska bli krångligt 

för dem när det är det de vill hålla på med och de gäller då allt material, tänker jag.   

       (Pedagog 4)  

 

Det ska stå pennor, sådana här enkla grejer, det ska finnas pennor och lim. Det ska finnas 

tillgängligt så att barnen ser att här kan man vara, här kan man rita.  

       (Pedagog 3) 

 

Enligt pedagogerna bör det finnas mycket material för barnen att välja mellan på förskolan. De 

beskriver också att miljön ska vara inbjudande. En pedagog förklarar att de har arbetat länge 

tillsammans och att de är ganska lika i deras tänk när det kommer till miljön. Pedagogerna strävar 
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tillsammans efter att avdelningen ska vara städad när barnen kommer på morgonen för att den, 

enligt dem, lockar mer då. Sen under dagen får miljön dock se ut hur som helst.  

 

Sen är det ju också att det ser inbjudande ut när man kommer in i olika miljöer, där är ju du 

och jag likadana. Vi städar och ställer upp lite fint, sen får det se ut under dagen.  

       (Pedagog 3) 

 

Pedagogerna menar att de måste vara flexibla och kreativa i arbetet med miljön. Hörnorna ska 

ändras efter den barngrupp som befinner sig där just då på så sätt måste pedagogerna kunna justera 

och ändra om. De måste vara lyhörda för barnens intressen samt uppmärksamma för vad barnen 

leker med. Om barnen inte leker är det viktigt att pedagogerna upptäcker detta för att sedan kunna 

ändra om utifrån det som intresserar barnen.  

 

Att den (miljön) verkligen är ett stöd för både barn och pedagoger och utformad efter den 

barngrupp som är där just då. Det betyder ju att vi är flexibla och ser möjligheter i att kunna 

ändra om och möblera om och göra det bättre. 

          (Pedagog 1) 

 

Jag ser ofta att barnen inte leker med till exempel bilar, det är alltså för dåligt där och då blir 

det ingen lek där. Detta är då en signal till oss pedagoger. Att uppmärksamma vad som inte är 

så bra vid det området. Eller att inga barn befinner sig i en hörna, då måste man tänka om och 

ställa sig frågan varför barnen inte vill vistas där. 

        (Pedagog 1) 

 

Miljön på förskolan bör vara föränderlig så att den stöttar barnen i deras utforskande. Om 

avdelningen till exempel jobbar temainriktad är det viktigt att miljön stödjer detta tema. På så sätt 

blir miljön som en stöttande funktion till vad barnen håller på med. När pedagogerna på 

avdelningen utformar miljön är även hörnor något de strävar efter. Avdelningen består främst, 

enligt pedagogerna, av ett större rum och det stora rummet försöker de då dela av till mindre 

”avdelningar” med hjälp av möbler. Detta skapar då rum i rummen.  

 

Ett exempel är att vi har ett stort rum, och i det stora rummet så är det tänkt att det ska finnas 

många olika små avdelningar. Därför kallar vi det för hörnor för det är ju inga små 

avdelningar eller rum eller så, utan det är en del utav ett rum. Och det kallar vi för hörnor. 

       (Pedagog 1) 
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En pedagog nämner bara kort om att alla pedagoger på den ena förskolan, strävar efter samma sak 

när det kommer till utformningen av miljön. Hon menar att alla pedagoger är intresserade av en bra 

miljö i förskolan. 

 

Det är väldigt tillåtande, öppet och så, och vi alla är intresserade av att få en bra miljö här 

på förskolan.  

       (Pedagog 4) 

 

Två andra pedagoger nämnde också att arbetslaget har en betydande del när det kommer till val av 

utformning med miljön. De menar att om arbetslaget inte kommer överens kan det vara svårt att 

hitta ett bra samspel och på så sätt utforma en miljö som är inspirerande och lockande. Enligt dessa 

pedagoger har inomhusmiljön förändrats till det negativa på deras avdelning, då arbetslaget inte 

kommer överens kring vad den stora avdelningen ska innehålla för slags lärande miljöer. 

 

Vissa tycker det här med fysisk miljö är otroligt viktigt, de ser verkligen att de är den tredje 

pedagogen. Vissa tycker det är mindre viktigt så där kan man krocka och där av är det 

väldigt svårt. 

        (Pedagog 3) 

 

Vi har byggt upp miljöerna så att de ska utgå från en avdelning, vi ska inte ha likadant på 

båda sidorna så att det verkligen blir olika miljöer. Men nu börjar det bli två avdelningar.  

         (Pedagog 3) 

 

De två pedagogerna förklarade även att det främst kan vara svårt att komma överens i ett arbetslag 

när alla har olika viljor. De tydliggör även att alla pedagoger på avdelningen där de arbetar inte är 

eniga om allting kring förskolans inomhusmiljö och därför blir det svårt att skapa ett samspel samt 

sträva efter samma saker. Det framkommer även att dessa pedagoger har en viss frustration när det 

kommer till ledningen, då det är ledningen som bestämt att det ska ingå i ett stort arbetslag istället 

för att dela in dem i två mindre arbetslag.   

 

För många viljor och man ska tala om sin egen övertygelse att det här (miljön), är så 

otroligt viktigt och har man inte det här tänket så är det väldigt svårt. 

 (Pedagog 2) 
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Trots att det inte finns ett fungerande samspel mellan alla pedagoger i arbetslaget lyfter ändå 

pedagogerna att det oftast finns någon som man kan kommunicera med. Det gäller att hitta 

varandras styrkor och svagheter för att kunna komplettera varandra i sitt arbete på förskolan. En 

pedagog lyfter även vikten av reflektion med de i arbetslaget för att kunna ta hjälp av varandra och 

delge varandras tankar kring arbetet med förskolans miljö.  

 

Jag kan se hur barn använder rummet och det är det vi reflekterar med varandra 

(arbetslaget). Just nu tycker barnen att det är kul att bygga kojor och hur gör vi då för att 

det ska bli lika många roliga kojor som de vill. Ja här är reflektionen jätte viktig med 

varandra i arbetslaget.  

       (Pedagog 1) 

 

Eftersom två av pedagogerna arbetar i ett större arbetslag har de även större lokaler som består av 

både stora och små rum. De stora rummen förklarar pedagogerna att de behöver dela upp med 

möbler så att de blir de så kallade rum i rummen. Förskolan arbetar också efter något som de kallar 

för målområden. Dessa områden är, matematik, språk, teknik och värdegrund. De områdena bör 

finnas på varje avdelning enligt bestämmelser. Här väljer pedagogerna att dela in dessa målområden 

i olika hörnor så att varje rum eller hörna ska kunna representera en kategori.  

 

Det ska finnas olika, att den säger olika i varje hörna eller rum. Att den ska säga till 

exempel språk eller matematik. Att det finns ett lärande i varje. 

         (Pedagog 3)  

 

Vi följer ju barnen självklart men sen har vi ju vissa målområden som vi måste ha med och 

då får man ju locka in dem (barnen). Och de tycker ju att det är roligt, gör man det på ett 

roligt sätt så fungerar det. 

 (Pedagog 3) 

 

De andra två pedagogerna arbetar istället med något som de kallar för k-märkta hörnor. Detta är 

något som hela förskolan jobbar med och som ska vara lika på alla avdelningar. K-märkta hörnor 

betyder att det ska finnas hörnor som representerar en viss ”kategori”, som till exempel bygg och 

konstruktion.  
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Vi har ju tagit ställning för olika k-märkta hörnor som ska finnas med på varje avdelning. 

Och de är ju måleri, teckning, bygg och konstruktion, lera, förvandling och läshörna kan 

man säga. Så dem tittar vi ju på att de ska finnas med, fast på olika sätt vid varje ålder. 

       (Pedagog 4) 

 

Hur pedagogerna på ena förskolan väljer att inreda hörnorna är dock olika då de arbetar 

åldersindelat, det vill säga att varje avdelning har viss ålder. Pedagogerna försöker därför tänka att 

varje avdelning ska passa åldern på barnen och att desto äldre barnen blir får de andra utmaningar. 

På grund av att båda förskolorna har dessa bestämda hörnor kan pedagogerna heller inte ändra om 

miljön hur de vill då detta är förutbestämt. Om pedagogerna skulle vilja skapa en större förändring i 

miljön behöver detta tas upp med en så kallad ledningsgrupp som sedan bestämmer om denna 

förändring är något som godkänns. Detta görs för att alla avdelningar bör vara enhetliga.  

 

Sen eftersom vi har vi har de här k-märkta hörnorna så kan vi inte heller ändra om hur som 

helst utan har man en större förändring så tar vi alltid upp det till en ledningsgrupp och 

diskuterar om det är okej, så att inte alla varje år gör något helt nytt. 

       (Pedagog 4) 

 

7.3 Vilka organisatoriska faktorer påverkar pedagogernas val av utformandet av 

fysisk inomhusmiljö?  

 

En pedagog förklarade att stora barngrupper ibland kan vara en faktor som påverkar deras arbete 

med utformningen av inomhusmiljön. Speciellt när förskolan är äldre vilket gör att lokalerna är 

byggda för länge sedan och därför inte alltid är de mest optimala för verksamheten, i detta fall till 

de stora barngrupperna. Hallen på den ena förskolan anses till exempel vara för liten för den stora 

barngruppen. 

 

Barn gruppen är stor, eller man kan ju säga att själva planeringen av exempelvis hallen är 

för liten till antalet barn på avdelningen.  

       (Pedagog 1) 

 

En viss frustration fanns även hos pedagogerna när det kommer till antalet rum på förskolan. 

Barnen får inte tillräckligt med möjligheter för att leka själva då förskolan inte har tillräckligt med 

många rum att erbjuda. Förskolorna är gamla och man måste då enligt pedagogerna, utgå från den 
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arkitektur som redan finns. Detta var dock inget som skulle stoppa förskolan arbetssätt och grund, 

utan istället får pedagogerna försöka utgå från de möjligheter som finns.  

 

Ja, sen är det ju så att det här är ett gammalt hus så man får utgå från den arkitekturen som 

är här, men att det ändå inte hindrar utan att grundtanken ändå ska finnas med.  

       (Pedagog 4) 

 

En annan pedagog förklarade att hennes uppgift som Ateljérista också är att ha miljöronder på 

förskolan. Med detta menas att hon går ut på avdelningarna och tittar så att miljöerna är relativt lika 

varandra samt följer det som står i deras arbetsplan.   

 

Men i min roll ingår det ju också att ha miljöronder, titta på att miljöerna fungerar på det 

sättet som vi önskar eller då vad arbetsplanen säger. 

       (Pedagog 4) 

 

En pedagog hävdade att ekonomin kunde påverka pedagogernas möjligheter för utformningen av 

miljön. Detta var dock inte någon stor påverkan. Om den skulle påverka på något sätt menar 

pedagogen att det finns andra vägar och lösningar för hur en man väljer att utforma miljön. Det 

handlar om pedagogernas fantasi.  

 

Det kan väl ibland vara ekonomin som påverkar vissa valmöjligheter dåra. Men jag tycker 

ändå att man hittar vägar och andra lösningar.  

       (Pedagog 4) 

 

Det framkommer även under intervjun med två andra pedagoger att förskolans ekonomi är dålig för 

tillfället. Inköp av förbrukningsmaterial har fått minska vilket inte har skett tidigare. Detta menar 

pedagogerna kan vara en faktor som påverkar deras val kring utformningen av miljön. Dock 

påpekar pedagogerna att detta inte ska hindra dem i deras arbete, utan att det alltid finns andra 

möjligheter. Det gäller bara att vara kreativ som pedagog. Utan fantasin och kreativiteten kommer 

du ingen vart.  

 

Vi har tagit in billigt material som till exempel makaroner. De (barnen) står och häller och 

öser, då kommer matematik in. Så man får komma på andra material som är billigt istället. 

Man måste göra så just nu. 

        (Pedagog 4) 
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Kreativiteten, har du den så har du hälften vunnet inom det här arbetet. Du måste ha den här 

kreativiteten, fantasin för att det liksom ska funka. 

       (Pedagog 3) 

 

När det kommer till köp av möbler har detta också påverkats av ekonomin. Pedagogerna har till 

exempel fått köpa in möbler från Ikea som de använder som avskärmare när de delar in rummen i 

olika hörnor. Det som pedagogerna då menar är negativt med detta är att Ikeas möbler i längden 

inte håller lika bra, de är inte lika tåliga. Pedagogerna anser då att detta inte lönar sig i längden. En 

pedagogs dröm är att få ändra om hela förskolans utformning och istället ha väggar som du kan 

öppna upp när behovet finns och stänga när de här mindre rummen behövs.  

 

Idealet är ju egentligen att bygga en miljö där de är väggar som du kan öppna upp och lägga 

glas i då så man får in ljus, men att man också kan öppna upp väggarna. Så att den kan ändras 

efter behov. 

        (Pedagog 2) 

 

Eftersom utformningen på förskolan inte går att ändra om nämner pedagogerna att de istället skulle 

vilja skaffa vikväggar som skärmar av rummen. Pedagogerna förklarar att vikväggarna skulle göra 

att det inte blir lika hög ljudnivå på avdelningen samt att barnen skulle kunna få gå in i en hörna och 

leka själva. Detta är dock inte en möjlighet nu menar pedagogerna då ekonomin för denna 

förändring inte finns på förskolan.  

 

Idealet är ju egentligen att bygga en miljö där de är väggar som du kan öppna upp och 

lägga glas i då så man får in ljus, men att man också kan öppna upp väggarna. Så att 

inomhusmiljön kan ändras, just för ljudnivån dåra. 

       (Pedagog 2) 

 

Pedagogerna lyfter vikten av ett fungerande samspel mellan pedagoger och föräldrar. Föräldrarna är 

väldigt engagerade när det kommer till hjälp av olika slags material. När pedagogerna har bett om 

hjälp med att införskaffa återvinningsmaterial har föräldrarna oftast försökt hjälpa till.   
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Vi har jätte bra föräldrar. Vi ska börja med Halloween pyssel och nu har vi fått jätte många 

kartonger som vi ska använda som tittskåp nu då. Toarullar. Egentligen vad vi än har bett om 

så har de faktiskt kommit med det. 

        (Pedagog 2) 

 

På ena förskolan finns det även en pedagogista i enheten som ska hjälpa förskolorna med miljön på 

förskolan, om man till exempel fastnar och behöver hjälp med nytt tänk kring miljön. Detta 

fungerar dock inte så bra då hon är själv på fyra förskolor. Det tydliggörs att pedagogistan inte 

hinner med allt som behövs göras vilket leder till att vissa förskolor inte får den hjälp de behöver.  

 

Nu har vi ju en pedagogista som hjälper oss med miljön och skapande om vi vill. Om man 

till exempel fastnar och så. Men hon är tyvärr överfull, hon har fyra förskolor.  

         (Pedagog 3)  

 

En pedagog på den andra förskolan förklarar att hon är ateljérista på förskolan och att hon främst 

arbetar i de två barngrupperna med de äldsta barnen.  

 

Jag har också ansvaret att gå ut och titta så att det finns material som stödjer det barnen 

undersöker och ja fast på olika sätt. Sen är jag samarbetspartner till första hand, 

avdelningarna fyra och femårs, i deras projekt.  

         (Pedagog 4) 

 

Alla pedagoger menar ändå att det är pedagogerna som har största ansvaret när det kommer till 

utformningen av miljön. Det är självklart ledningen som oftast bestämmer vad som ska fixas men 

det är ändå upp till pedagogen att ta initiativet och hitta andra lösningar.  

 

Sen måste du också som pedagog vara väldigt initiativrik, ringa runt och kolla, fixa, kolla 

med ledningen, kolla med pedagogistan, om det finns andra möjligheter, billigare ställen. 

Ledningen ger oss direktiv sen är det upp till oss. 

 (Pedagog 2) 
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8 Analys 

Vi kommer under denna rubrik analysera det redovisade resultatet utifrån studiens frågeställningar. 

Detta görs med hjälp av Urie Bronfenbrenners (1996) utvecklingsekologiska systemteori. 

 

8.1 Vilka begrepp och resonemang använder pedagogerna när de beskriver yngre 

barns lärande i relation till fysisk inomhusmiljö? 

 

Utifrån resultatet går det enligt oss att tyda att pedagogerna anser att förskolans fysiska inomhus 

miljö ska vara stöttande, inspirerande och utmanande för barnen i deras lärande. När det kommer 

till att utmana barnen förklarar pedagogerna att miljön ska utmana och stötta alla barnen på deras 

egen nivå. Här tycker vi oss se att pedagogerna använder sig av mycket och olika material för att 

kunna låta barnen utmanas och stöttas i sitt lärande. Det lyfts att alla barn är olika och att 

pedagogerna behöver ta hänsyn till detta när de utformar förskolans inomhusmiljö. Som Urie 

Bronfenbrenner (1996) förklarar befinner sig barnet i mikrosystemet. Inom detta system finns även 

barnets familj. Beroende på vilken bakgrund och vilka erfarenheter barnets familj har påverkar det 

vad barnet får för bakgrund och skapar för egna erfarenheter och vad det sedan tar med sig till 

förskolan (Bronfenbrenner 1996). Utifrån det pedagogerna nämner om att miljön ska utmana alla 

barn tolkar vi det som att pedagogerna har förståelse för att alla barn är olika, att de kommer till 

förskolan med olika förutsättningar och att de försöker ta hänsyn till detta. Pedagogerna beskriver 

här hur de försöker ha mycket material på förskolan så att det ska finnas något material som tilltalar 

varje barn och då skapar fler möjligheter för barns lärande. När pedagogerna väljer att 

uppmärksamma barnens olikheter och utforma en miljö efter detta och som då ska stötta barnet i 

deras lärande uppstår mesosystemet (Bronfenbrenner 1996). 

 

Miljön bör användas som en tredje pedagog i verksamheten enligt alla pedagoger. Vi förstår det inte 

bara som att miljön ska ses som en extra pedagog för barnen utan även för de andra pedagogerna på 

avdelningen. Detta då informanterna beskriver för oss att det är många barn i barngrupperna och att 

de ibland kan behövas en hjälpande hand i verksamheten. Bronfenbrenner (1996) tydliggör även att 

det ska ske ett samspel mellan barn och miljö inom mesosystemet. En miljö som är utformad efter 

barnens intresse kan lättare fånga upp och göra att barnen samspelar med miljön (Bronfenbrenner 

1996). Vi uppfattar det som att samspel mellan barn och pedagog bör finnas i första hand för att 

pedagogerna ska få förståelse för vad som intresserar barnen. Vi tolkar det som att pedagogerna 

menar, om det skapar en miljö som bygger på barnens intressen samt lockar barnen, fungerar 

verksamheten fast barngruppen består av många barn. Vi tolkar det som att om samspelet mellan 
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barnen och miljön i mesosystemet fungerar, ser pedagogerna miljön som ett extra stöd i barns 

lärande.  

 

Det beskrivs att förkolan är en verksamhet där barns lärande ligger i fokus till skillnad från hemmet. 

Barnen har enligt pedagogerna större möjligheter till att vara delaktiga i utformningen av miljön i 

verksamheten än i hemmet. Därför ses förskolan som ett komplement till hemmet. När pedagogerna 

låter barnen vara delaktiga kring utformningen av miljön sker det enligt oss ett samspel mellan 

pedagogerna och barnen. Detta samspel tar plats i Bronfenbrenners (1996) mesosystem. Vi kan 

även tolka det som att pedagogerna påverkas av det som står i läroplanen vilken är en del av 

makrosystemet. Detta då de tydliggör att de låter barnen vara delaktiga i utformningen av miljön 

samt att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Vilka båda är mål att sträva efter i 

förskolans läroplan (Bronfenbrenner 1996). 

 

8.2 Hur beskriver pedagogerna att de i sitt arbete med fysisk inomhusmiljö väljer ut 

och organiserar innehållet i verksamheten? 

 

Pedagogerna gör oss införstådda med att verksamheten har ett arbetssätt där de strävar efter att 

förskolans miljö ska vara lättillgänglig för barnen. De förklarar att de har möbler som är byggda och 

formade efter barnens nivå. Pedagogerna beskriver även att de vill att allt material ska finnas i 

barnens höjd så att de kan se vad som finns att använda och att de själva ska kunna ta fram det. Det 

finns heller inte enligt pedagogerna tillgång till så pass många pedagoger att det är möjligt för 

barnen att hela tiden be om hjälp och då få det. Pedagogerna uttrycker att förskolans inomhusmiljö 

ska kunna skapa förutsättningar för att barnen till viss del ska kunna klara sig själva. Vi tolkar att 

detta arbetssätt som pedagogerna arbetar efter troligtvis från början är ett direktiv från ledningen. 

Pedagogerna lyfter att hela förskolan strävar efter detta arbetssätt och inte endast de på avdelningen. 

Vi uppfattar det som att pedagogerna anser att detta arbetssätt är positivt när det kommer till barns 

lärande. Detta då pedagogerna ett flertal gånger lyfter att barn lär sig genom att få pröva själva. Det 

går enligt oss att se att ledningen, som är en del utav exosystemet, påverkar pedagogerna i deras sätt 

att arbeta då de bestämt vilket arbetssätt pedagogerna ska arbeta efter. Om pedagogerna arbetar 

efter detta arbetssätt och skapar en miljö som är lättåtkomlig för barnen kommer barnen lättare att 

kunna samspela med miljön och då uppstår ett samspel i mesosystemet mellan barn, pedagog och 

miljö (Bronfenbrenner 1996).   
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Resultatet visar också att alla pedagoger strävar efter att försöka skapa olika hörnor i de rum de har 

att tillgå, speciellt i de lite större rummen. Pedagogerna använder möbler av olika slag för att göra 

detta möjligt. Vi har fått insikten om att vilken intention som finns bakom hörnornas utformning på 

de två olika förskolorna skiljer sig lite åt. På den ena förskolan har det bestämts att de ska ha några 

hörnor som alltid ska finnas på alla avdelningar i förskolan, dessa kallas för K-märkta hörnor, som 

till exempel bygg och konstruktion. Medan på den andra förskolan fokuserar man på att varje 

avdelning ska ha olika ämnesinriktade hörnor, exempelvis matematik och språk. Det framkommer 

även i resultatet att dessa målområden eller k-märkta hörnor inte är något som arbetslaget själva har 

kommit fram till, utan att detta är något som har bestämts av antingen en ledningsgrupp eller själva 

ledningen. Vi tolkar det som att de olika hörnorna är förskolornas sätt att försöka uppnå några utav 

läroplanens strävans mål, som beskrivs i förskolans läroplan (Lpfö 1998/2010). Det går här enligt 

oss att se hur förskolans läroplan som ingår i Bronfenbrenners (1996) makrosystem påverkar 

ledningen som är en del av exosystemet. Exosystemet påverkar i sin tur pedagogerna i deras arbete 

med inomhusmiljön, då ledningen bestämmer vilka avsikter hörnorna ska ha i förskolans 

inomhusmiljö. Det är sedan upp till pedagogerna att bestämma hur hörnorna ska utformas och vad 

för material som ska finnas där, så att barns lärande uppmuntras (Bronfenbrenner 1996). 

Pedagogerna nämner att dessa mål måste följas och att det är deras uppgift att skapa miljöer som 

uppfyller dessa och samtidigt följer barnens intressen när det utformar hörnorna, för att locka in 

barnen i dessa miljöer. Vår tolkning är att pedagogerna måste följa ledningens direktiv, samtidigt 

som de är medvetna om hur avgörande valet av utformningen av dessa hörnor är för hur barnen tar 

till sig miljön, för att ett lärande ska kunna uppstå. 

 

Pedagogerna i studien var även eniga om att det är viktigt att följa barnens intressen när de utformar 

förskolans fysiska inomhusmiljö. En utav pedagogerna nämner att pedagogerna får den barngrupp 

de förtjänar. Om pedagogerna lyssnar på barnen och försöker följa det som intresserar dem kommer 

det spegla sig i barngruppen. Barnen ska även få vara delaktiga i miljöns utformning på förskolan. 

Detta genom att pedagogerna diskuterar med barnen om till exempel, vad de vill ska finnas i miljön 

eller hur den ska möbleras om. Pedagogerna nämner att flexibilitet är en viktig egenskap hos en 

pedagog i förskolan. Pedagogerna menar att de måste kunna vara flexibla i arbetet med 

inomhusmiljön då alla barn är olika och har olika intressen. Utifrån den barngrupp man har och vad 

barngruppen intresserar sig för så måste pedagogerna uppmärksamma detta och kunna ändra om 

miljön efter vad barngruppen kräver. Om barnen intresserar sig för ett specifikt material var alla 

pedagoger eniga om att detta material ska utökas och flyttas till de större rummen, för att fler barn 

ska få möjligheten till att använda materialet. Materialet bör överlag varieras i förskolans miljö 

detta innefattar även de inriktade hörnorna. Även fast hörnorna har ett specifikt syfte menar 
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pedagogerna att materialet ändå kan varieras och ändå behålla tanken bakom hörnas avsikt. Som 

tidigare nämnt befinner sig barn och pedagoger i mikrosystemet. Det är i mesosystemet som dialog 

och samspel uppstår bland annat mellan barn och pedagog. Om samspelet inte fungerar blir det 

svårare för pedagogerna att skapa miljöer som inspirerar barnen till lärande. (Bronfenbrenner 1996). 

Här tycker vi oss se att pedagogerna har förståelse för dialogen och samspelets vikt när det kommer 

till barns lärande. Vi tolkar det som att pedagogerna, genom samspelet, fångar upp det barnen är 

intresserade av och utformar miljön därefter. Om miljön är utformad efter barnens intressen är det 

troligare, enligt oss, att barnens lust till att utforska och lära ökar. Pedagogerna nämnde att barns 

delaktighet är viktigt, de menade att man bör diskutera med barnen om förskolans miljö. Vi tolkar 

det dock som att barnen inte bara behöver vara delaktiga för att man diskuterar med barnen. När 

pedagogerna istället uppmärksammar barnens intressen när de utformar miljön, kan vi se att barnen 

blir delaktiga indirekt och då sker även ett samspel mellan pedagog och barn.  

 

Inom mesosystemet kan också det som informanterna beskriver om samspelet mellan pedagogerna i 

arbetslaget, ses som en viktig del av barnets närmsta miljö (mikrosystemet) på förskolan 

(Bronfenbrenner 1996). På ena förskolan beskrevs det att alla på förskolan är eniga om att miljön är 

betydelsefull för barns lärande. Att det inte nämns något mer om arbetslaget tolkar vi detta som att 

samspelet fungerar i arbetslaget eftersom de nämns att de är överens när det kommer till 

utformandet av förskolans miljö. Vi fick också förståelsen för att arbetslag på den andra förskolan 

är stort, vilket har lett till att det har blivit svårare för pedagogerna att samarbeta kring arbetet med 

avdelningens inomhusmiljö. Det framkom även att alla pedagoger i arbetslaget inte är eniga om 

vikten av miljöns inverkan på barns lärande, detta bidrar då till en frustration. Vi tolkar då att denna 

oenighet leder till att pedagogernas samspel brister. Vilket verkar göra att arbetet kring förskolans 

inomhusmiljö blir drabbat då pedagogerna inte kommer överens om miljöns inverkan på barns 

lärande. Här kan vi ur det valda perspektivet tydligt se att samspelet i mesosystemet inte fungerar 

mellan pedagogerna i det stora arbetslaget och att det drabbar barnens lärande då miljöerna inte 

utformas efter barnens behov. Det framkom i studien att det är ledningen som bestämmer hur 

arbetslagen ska vara ihopsatta. Ledningen förstås ur vårt valda perspektiv som en del i exosystemet 

och utifrån det här systemet påverkas barnet indirekt. Barnet kan inte påverka det som sker i detta 

system utan barnet berörs genom att ledningen fattar beslut om förskolan, vilket ingår i 

mikrosystemet (Bronfenbrenner 1996). Här kan vi då tolka det som att barnets förutsättningar för 

utveckling och lärande har påverkats av att ledningen har bestämt hur pedagogernas arbetssituation 

ska se ut.  
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8.3 Vilka organisatoriska faktorer påverkar pedagogernas val av utformandet av 

fysisk inomhusmiljö? 

 

Vi förstår det som att pedagogerna är medvetna om att ekonomin kan vara en betydelsefull faktor 

när det kommer till exempelvis inköp av material och möbler. De är dock eniga om att detta inte ska 

vara ett hinder för deras arbete med förskolans inomhusmiljö. Det finns alltid andra alternativ enligt 

pedagogerna, det handlar bara om hur villig man är att söka efter lösningar. Två utav pedagogerna 

förklarar till exempel att de har dålig ekonomi på förskolan för tillfället och att ledningen har dragit 

ner på budgeten och detta påverkar deras möjligheter till att köpa in de material och möbler de 

önskar. De har istället hittat andra alternativ som är billigare men som kan fylla samma funktion. Vi 

ser att ledningen (exosystemet) står inför den svåra uppgiften att anpassa förskolans utgifter efter 

den ekonomi (makrosystemet) som finns tillgänglig. Vad som får och kan införskaffas till förskolan 

kan i sin tur påverka och försvåra pedagogernas arbete med inomhusmiljön, vilket då får en 

inverkan på barnets lärande och samspel i mikro- och mesosystemen (Bronfenbrenner 1996). Vi ser 

dock att pedagogernas arbete inte behöver försvåras för att alla pedagoger i denna studie tydliggör 

att de väljer att bortse från detta och försöker istället se vilka möjligheter som finns.  

 

Pedagogerna nämnde att de har bra kontakt med barnens föräldrar på avdelningen.  De beskriver att 

de ber föräldrarna om hjälp och samtidigt förklarar vad materialet ska användas till. 

Föräldragruppen stöttar då pedagogerna i deras arbete genom att de samlar in de 

återvinningsmaterial som pedagogerna har önskat. Vi tolkar det som att detta samarbete mellan 

föräldrar och pedagoger uppstår för att det troligtvis finns en förståelse hos föräldrarna att 

pedagogerna inte kan införskaffa allt material själva. Föräldrarna kanske är medvetna om att 

förskolan har dålig ekonomi för tillfället men vi tror ändå att föräldrarna hjälper pedagogerna då det 

handlar om deras barns lärande och utveckling. Både pedagog och förälder befinner sig i barnets 

närmiljö, vilket är mikrosystemet. Vi tycker oss tydligt se att pedagog och förälder samspelar med 

varandra då de tillsammans hjälps åt att samla material till aktiviteter som stödjer barns lärande. Vi 

tolkar det då som att pedagog och förälder har ett bra samspel i mesosystemet. Vi kan även se att 

förskolans ekonomi (makrosystemet) har en inverkan på pedagogerna i arbetet med miljön eftersom 

de måste hitta andra lösningar till att samla in material till verksamheten (Bronfenbrenner 1996).  

 

En pedagog lyfte att det finns en pedagogista att vända sig till om de har fastnat i sitt arbete och 

behöver hjälp med att utforma förskolans inomhusmiljö. De beskriver dock att denna hjälp är 

begränsad, detta för att pedagogistan har flera förskolor att stötta i arbetet med förskolornas 

inomhusmiljö. Ateljéristan som arbetar på den andra förskolan har endast ansvar för en förskola. 
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Det beskrivs att hennes uppgift är att regelbundet titta till förskolans miljöer för att se att de 

fungerar utifrån deras arbetsplan. Denna skillnad kan enligt oss bero på förskolornas ledning 

(exosystemet), då vi tycker oss se att båda förskolorna har ungefär lika många anställda per barn. 

Skillnaden enligt oss är att ledningen (exosystemet) på den ena förskolan har valt att ha en 

pedagogista som inte är en del i ett arbetslag, utan är istället en tjänst som är utöver och som ska 

hjälpa pedagogerna med förskolans miljöer på de olika förskolorna. Till skillnad från denna 

förskola har den andra förskolan en Ateljérista som istället är en del i två arbetslag och som ska 

finnas tillgänglig för hela förskolan. Vi upplever då inte att ekonomin (makrosystemet) styr denna 

fördelning eftersom det finns lika många anställda på förskolornas avdelningar. Det är då inom 

exosystemet som valet av upplägg gjorts. (Bronfenbrenner 1996). Vad detta beror på kan vi inte 

med säkerhet veta, men vi tror att det handlar om prioriteringar från ledningens sida. Det kan även 

vara så att ledningen på ena förskolan inte vet att pedagogerna behöver mer stöttning med miljön än 

vad de får för tillfället och att pedagogistan enligt pedagogerna inte har tid för alla förskolor.  

 

Det som framkommer i resultatet är att en pedagog har en önskan om att få bygga om förskolans 

utformning genom att riva väggar för att sedan kunna bygga upp en miljö som passar förskolans 

verksamhet och arbetssätt. Detta med hjälp av skjutväggar vilket gör att miljön kan bli föränderlig 

och kan anpassas efter den barngrupp som ska vistas i lokalerna. Det finns dock en medvetenhet om 

att det inte finns en möjlighet för att denna önskning kan bli verklighet då förskolans ekonomi för 

tillfället inte är tillräcklig för att detta ska kunna prioriteras. Utan att det istället får bygga upp 

miljön med hjälp utav olika möbler. Pedagogerna upplever också att barnen inte får tillräckligt med 

möjligheter till att gå undan och leka i fred. Det beskrivs en önskan om att genomföra en förändring 

av lokalens utformning, i form av flera rum för att barngrupperna är större nu än vad de var förr. 

Det vi kan tolka utifrån detta är att pedagogerna inte är helt nöjda med de lokaler de har att tillgå, de 

menar att de skulle behövas göras några förändringar. Det som går att tyda i resultatet är att 

ekonomin påverkar vilka möjligheter pedagogerna har till att bygga upp verksamhetens fysiska 

inomhusmiljö. Som tydliggjorts ovan menar Bronfenbrenner (1996) att alla system i den 

utvecklingsekologiska modellen hör ihop och påverkar varandra på något sätt. Makrosystemet 

innefattar förskolans ekonomi som ledningen i exosystemet är beroende av för att kunna driva 

förskolorna framåt (Bronfenbrenner 1996). Vi tolkar det som att ledningen (exosystemet) inte kan 

prioritera denna förändring på grund av förskolornas ekonomi (makrosystemet). Dock tror vi att 

ledningen på dessa två förskolor är medvetna om att en förändring kan behövas, då de enligt oss, 

försöker stötta pedagogerna i deras arbete med förändringen med förskolans fysiska inomhusmiljö. 

Detta tycker vi att ledningen gör genom att de låter pedagogerna få köpa in möbler som ekonomin 

tillåter.  
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(Vår egen bild) 

 

8.3.1 Kort sammanfattning 

 

För att sammanfatta analysen som vi gjort ovan kommer vi demonstrera en bild som enligt oss visar 

på hur de olika systemen i Bronfenbrenners (1996) utvecklings ekologiska systemteori påverkar 

pedagogernas arbete med förskolans inomhusmiljö. I denna bild är det som ingår i makrosystemet 

färglagt i grönt, exosystemet i gult och mikrosystemet i blått. De dubbelsidiga pilarna visar på vad 

som enligt oss samspelar med varandra och då ingår i mesosystemet. De enkelriktade pilarna visar 

vilka delar i systemet som påverkar varandra. 

 

Pedagogerna förklarar att förskolans inomhusmiljö ska uppmuntra till barns lärande. För att kunna 

skapa en inomhusmiljö som uppmuntrar till barns lärande är det viktigt enligt pedagogerna att följa 

barnens intressen och låta barnen vara delaktiga i utformningen av miljön. För att pedagogerna ska 
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kunna göra detta menar Bronfenbrenner (1996) att pedagogerna måste samspela med barnen. Om 

det inte sker ett samspel kan pedagogerna heller inte få reda på i samma utsträckning för vad som 

intresserar barnen. Som tidigare nämnt befinner sig både barn och pedagog i mikrosystemet och det 

är i mesosystemet som samspelet mellan dessa sker (Bronfenbrenner 1996). Pedagogerna tydliggör 

att förskolans inomhusmiljö ska utmana och stötta barnen i deras lärande. Vilka möjligheter 

pedagogerna får till att skapa denna miljö påverkas av ledningens beslut. Ledningen påverkas dock i 

sin tur av förskolans läroplan och ekonomi. Vi tycker oss se efter denna analys att alla dessa delar 

av systemen påverkar eller påverkas av varandra. Detta leder till vilka förutsättningar och 

möjligheter barnen får till lärande i förskolans inomhusmiljö.  

 

9  Slutdiskussion 

 

För att visa på att vi besvarat studiens syfte kommer vi i följande del diskutera det som framkommit 

under resultat- och analysdelen med hjälp av våra frågeställningar samt koppla till tidigare 

forskning. 

 

 Vilka begrepp och resonemang använder pedagogerna när de beskriver yngre barns lärande i 

relation till fysisk inomhusmiljö? 

 

Utifrån studiens första frågeställning kom vi fram till att pedagogerna ansåg att miljön ska stötta 

barnen i deras lärande genom att vara inspirerande, tilltalande och utmanande. Nordin-Hultman 

(2004)  visade i sin studie att barn oftast kunde ses som ”stökiga” i förskolan. Detta menade 

författaren berodde på att det inte fanns en miljö som tilltalade barnen. Om miljön däremot var 

tilltalande kunde barnen lättare koncentrera sig (Nordin-Hultman 2004). Pedagogerna lyfter att de 

måste ta hänsyn till att alla barn är olika. Vi tycker oss se att pedagogerna försöker möta alla barn 

genom att hitta alla barns olika intressen och arbeta utifrån dessa. Detta för att pedagogerna inte 

verkar vilja se barnen som ”stökiga”, de har istället förståelsen för att det är deras val kring 

utformningen av miljön som spelar roll. Förskolans läroplan lyfter att verksamheten ska utformas 

och anpassas efter alla barns olika behov så att alla barn får det stöd de behöver för deras utveckling 

och lärande (Lpfö 1998/2010, s.5). Pedagogerna använde även begreppet ”den tredje pedagogen” 

som kommer ifrån Reggio Emilia praktiken, där de menar att miljön ska skapa förutsättningar för 

att barnen själva ska kunna påverka sitt eget lärande.  
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 Hur beskriver pedagogerna att de i sitt arbete med fysisk inomhusmiljö väljer ut och 

organiserar innehållet i verksamheten? 

 

Pedagogerna i vår studie nämnde att de utformar miljön utifrån barnens intressen för att skapa 

förutsättningar för barnens lärande. Vi tycker oss se att pedagogerna i fråga har förståelse för att de 

måste skapa en miljö utifrån barnens intressen för att miljön ska var inbjudande och kunna fånga 

upp barnen i deras lärande. De ser även vikten av att barnen är delaktiga i utformandet av 

förskolans inomhusmiljö. Eriksson Bergström (2013) beskrev att pedagogerna i hennes studie 

tyckte att barnen skulle få vara delaktiga i utformandet av förskolans miljö. Hon ansåg dock att 

barnen inte var delaktiga i den utsträckning som pedagogerna hade redogjort för i intervjuerna 

(Eriksson Bergström 2013). Vi fick också fram i våra intervjuer att pedagogerna arbetar för att 

barnen ska få vara delaktiga. Vi har dock förståelse för att vi inte med säkerhet kan veta om detta 

stämmer överens med vad som sker i verksamheten eftersom vi inte genomfört några observationer 

i denna studie. Genom att pedagogerna lyfter att de utgår från barnens intressen anser vi ändå att 

barnen på så sätt blir delaktiga i utformandet av miljön. Vi menar att det finns ett samspel mellan 

barn och pedagog trots att det inte sker ett verbalt utbyte. Pedagoger kan enligt oss iaktta barnen 

och uppmärksamma deras intressen. Om pedagogerna väljer att utforma miljön efter deras 

iakttagelser ser vi då att pedagogerna samspelar med barnen och gör barnen på sätt delaktiga.  

  

Pedagogerna arbetar som tidigare nämnt med att utforma hörnor i förskolans inomhusmiljö. Nordin-

Hultman (2004) lyfter att i hennes studie är det endast de engelska förskolorna som väljer att 

utforma förskolans inomhusmiljö på det sättet (Nordin-Hultman 2004). Eriksson Bergström (2013) 

lyfter i sin studie att barn lättare kan koncentrera sig om förskolans miljö är uppbyggd utav små 

hörnor (Eriksson Bergström 2013). Det vi tror kan påverka skillnaderna mellan dessa studier är 

tidsaspekten då även vår studie visar på att pedagogerna arbetar med att skapa hörnor i 

verksamheten. Dock framkom det att pedagogerna inte var nöjda med antalet rum som de hade att 

tillgå utan önskade flera små rum så att barnen lättare kunde gå undan och leka endast några 

stycken. Denna önskan tror vi har att göra med att pedagogerna vill att barnen ska ha möjligheter 

till att kunna behålla koncentrationen i leken. Då det framkommer i vår studie att barngrupperna har 

blivit större.   

 

Pedagogerna i vår studie beskrev att de vill att det ska finnas mycket material för barnen att välja 

mellan och att det ska finnas lättillgängligt för barnen. Tack vare att materialet fanns tillgängligt 

ansåg pedagogerna att barnen själva kunde ta fram det de ville och därmed utforska det som 

intresserade dem. I Nordin-Hultmans (2004) studie framkom det att om det fanns mycket material 
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tillgängligt för barnen, uppmuntrade detta barnen till att utforska och undersöka till skillnad om det 

fanns begränsat med material. Eriksson Bergströms (2013) resultat visar på att hur förskolans 

verksamhet är uppbyggd och vilket material som barnen erbjuds har en inverkan på barnens 

handlingsutrymmen. Det visades också i studien att om materialet hade ett förutbestämt syfte 

minskade barnens möjligheter till att utforska materialet och använda sin fantasi för att ge 

materialet andra egenskaper (Eriksson Bergström 2013). Det framgick i undersökningen att 

pedagogerna ville ha rikligt med material för barnen i verksamheten. Dock vill vi tydliggöra att vi 

inte fick reda på vilket slags material som fanns tillgängligt för barnen. Detta på grund av att vårt 

fokus inte har varit på materialet utan endast på förskolans fysiska inomhusmiljö i denna studie. Vi 

vill ändå tydliggöra att vi har fått insikten om att det inte går att särskilja på möblerna som utformar 

förskolans lokaler och materialet åt, utan att vi anser att dessa går hand i hand.  

 

 Vilka organisatoriska faktorer påverkar pedagogernas val av utformandet av fysisk 

inomhusmiljö? 

 

Vi kan se att de organisatoriska faktorer som påverkar pedagogernas val kring utformandet av 

förskolans fysiska inomhusmiljö är ledningen, förskolans läroplan och förskolans ekonomi. I 

studien fram kom det att förskolans ekonomi styr över vilka möjligheter pedagogerna har är det 

kommer till inköp av material och möbler. Det synliggjordes även att ledningen hade inflytande 

över pedagogernas arbetssätt. Att pedagogerna till exempel skulle använda sig av hörnor med olika 

avsikter i verksamheten. Förskolans läroplan (1998/2010) redogör för att förskolechefen är den som 

har huvudansvaret för att läroplanens mål följs i arbetet på förskolan (Lpfö 1998/2010, s.16). 

Utifrån läroplanen får vi en förståelse för att förskolechefen har ett ansvar och då måste bestämma 

över helheten i förskolansverksamheten. Detta kan leda till pedagogerna kan uppleva sig som styrda 

kring deras arbete, därför anser vi att det bör finnas ett samspel mellan ledningen och pedagogerna 

så att de kan få förståelse för varandras arbetsuppgifter. Inga pedagoger nämnde förskolans läroplan 

som en styrande faktor, vi kan dock se i allt som pedagogerna beskriver finns det begrepp från de 

strävans mål som beskrivs i förskolans läroplan. Vi tycker då oss se att läroplanen är ett levande 

dokument som pedagogerna har i bakhuvudet.             

  

Det vi anser oss se genomgående i denna studie är att, när det kommer till vems ansvar det är att 

utforma förskolans fysiska inomhusmiljö, är alla pedagoger eniga om att det är deras eget ansvar. 

Pedagogerna lyfte att oavsett vilka förutsättningar de har när det kommer till att utforma förskolans 

fysiska inomhusmiljö är det upp till pedagogerna i förskolan att vara kreativa och uppmärksamma 

på vad det finns för andra möjligheter. Därför är det viktigt att bortse från de hinder som uppstår 
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och istället fokusera på möjligheterna. Vi uppfattar det som att pedagogerna uttrycker att det alltid 

finns en lösning det handlar bara om att finna den. Vi drar därför slutsatsen att det alltid kommer 

finnas saker som påverkar ens arbete i förskolan men att det är upp till pedagogerna att utforma en 

miljö som skapar bättre förutsättningar för barns lärande. Det är trots allt barnens rättighet att vistas 

i en miljö som gynnar deras lärande. Barnen är trots allt vår framtid och det är då pedagogernas 

uppgift att ge barnen en bra grund att stå på för deras utveckling och lärande.  

 

9.1 Förskoledidaktisk relevans  

 

Utifrån studiens slutsatser menar vi att studien kan bidra till förskolans didaktiska verksamhet 

genom att den visar på att det finns rika möjligheter till förändring av miljön, dock inom snäva 

ramar. Studiens resultat kan också vara användbara för verksamma förskollärare då den beskriver 

hur förskolans inomhusmiljö kan användas som ett redskap för barns lärande. Studien skulle också 

kunna bidra till dem som leder verksamheten i förskolan, då den visar på hur deras villkor av 

makronivån påverkar mikro- och mesonivån. 

 

9.2 Vidare forskning  

 

Som vi tidigare lyft har vi efter denna studie fått förståelse för att pedagogernas arbete men den 

fysiska inomhusmiljön påverkas av olika faktorer. Så som exempelvis förskolans ledning, 

förskolans ekonomi och förskolans läroplan. I denna studie har vi dock valt att fokusera utifrån 

pedagogernas perspektiv och hur de ser på sina möjligheter och begränsningar när det kommer till 

förskolans inomhusmiljö. Vi menar att det kan vara lätt som pedagog att lägga skuld på ledningen 

av förskolans verksamhet när det kommer till att fatta olika obekväma beslut som påverkar 

pedagogernas arbete. Därför tror vi att det skulle vara intressant att göra en undersökning utifrån 

ledningens perspektiv. Det vill säga vilken roll ledningen har och hur ledningens arbete ser ut samt 

vad de behöver förhålla sig när det till när det kommer till att fatta beslut om förskolans 

verksamhet.  

 

Den ena förskolan var privat och den andra kommunal i denna studie. Detta var inget vi valde att 

fokusera på. Vi ville istället lyfta fram bredden kring hur pedagoger kan arbeta med förskolans 

fysiska inomhusmiljö när det kommer till yngre barns lärande. Vi tror dock att en jämförelsestudie 

mellan en privat och kommunal förskola skulle vara intressant. Det skulle vara intressant att studera 

hur de yttre faktorerna påverkar förskolorna, men också att belysa om det finns likheter och 

olikheter mellan förskolorna.  
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11 Bilagor  

11.1 Bilaga 1- brev till pedagogerna 

 

 

 

Hej pedagoger på xxxx förskola! 

Inom ramen för vårt examensarbete vid Förskollärarprogrammet, Institutionen för Kultur och 

Lärande, Södertörns högskola, ska vi genomföra en mindre intervjustudie med förskolepedagoger 

om relationen mellan den pedagogiska inomhusmiljön och yngre barns lärande. Med detta brev vill 

vi be om ert medgivande till att medverka i en intervju. 

Vi skulle vilja komma till förskolan i början på vecka 44. Vid detta tillfälle skulle vi vilja intervjua 

pedagogerna. Vi kommer att använda oss av anteckningar och ljudupptagning. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas för vår egen bearbetning och analys. Allt inspelat material 

kommer därefter att förstöras och personuppgifter samt andra uppgifter som möjliggör identifiering 

av individer eller förskola kommer att anonymiseras, behandlas konfidentiellt och under 

tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Vetenskapsrådets etiska regler och 

riktlinjer.  

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Södertörns högskola.  

Vänliga hälsningar Sofia Rosell och Alexandra Söderholm 

Sofia Rosell     Alexandra Söderholm  

Mobilnummer    Mobilnummer 

Mailadress    Mailadress   

 

Liselott Mariett Olsson (handledare) 

Mailadress  

Södertörns högskola 

Institutionen för kultur och lärande 

141 89 Huddinge 
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Förfrågan om medgivande till medverkan i studie. 

Återlämnas ifylld till oss studenter senast den 24/10-14. 

 

Jag medger deltagande i intervjustudien    

 

 

Jag medger inte deltagande i intervjustudien  

 

 

 

Underskrift:   Namnförtydligande:    Ort och datum: 

 

___________________ ___________________________ __________________ 
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11.2 Bilaga 2- intervjufrågor 

 

Intervju frågor: 

1. Vilken yrkesbenämning har pedagogerna? 

2. Hur länge har de arbetat på förskolan?  

3. Vad tänker du på när du hör fysisk inomhusmiljö?  

4. Kan du beskriva hur avdelningens lokaler ser ut på förskolan? 

5. Hur kan ditt arbete med utformningen av den fysiska miljön påverkas utifrån det du har 

beskrivit för oss tidigare om avdelningens lokaler? 

6. Kan du beskriva hur du tänker om relationen mellan barns lärande och den fysiska 

inomhusmiljön? 

7. Hur ser du på barns sätt att använda den fysiska inomhusmiljön i förskolan? 

8. Kan du beskriva på vilket sätt barnen är delaktiga i utformandet om inomhusmiljön?  

- I så fall hur går detta till? 

- Och hur speglas barnens intressen i utformningen? 

9. Vilka yttre omständigheter anser du påverkar dina möjligheter i arbetet med förskolans 

inomhusmiljö? 

10. Är det något du anser att vi har missat eller som du vill tillägga eller förtydliga?  

 


