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Abstrakt 
 

The physical indoor environment - Preschool Teachers' perceptions of the physical 

indoor environment in preschool with regard to furniture and materials 

 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur förskollärare uppfattar den 

fysiska inomhusmiljön i form av möbler och material, samt hur de uppfattar barnens 

möjlighet till inflytande i utformningen av miljön. En kvalitativ forskningsmetod har 

använts i form av intervjufrågor som utformats för att besvara vår studies 

frågeställningar. Fyra utvalda respondenter med olika lång erfarenhet har intervjuats och 

dessa intervjuer har dokumenterats genom ljudinspelning för att sedan transkriberas. 

Resultatet av vår studie visar på olika hinder som kan uppstå i utformningen av den 

fysiska inomhusmiljöns  möbler och material, samt att ansvaret för en attraktiv och 

stimulerande miljö ligger på pedagogerna och på organisationen, i form av förskolechef, 

specialpedagog och den budget som verksamheten erbjuds.Vidare visar vårt resultat att 

observation och dokumentation är redskap som är gynnsamma att använda för att 

möjliggöra att barn får ett reellt inflytande över den fysiska inomhusmiljön. De 

slutsatser vi kan dra och de lärdomar vi själva fått genom vårt examensarbete är hur 

viktig miljöns utformning är för barns utveckling och lärande, vilket därmed sätter krav 

på alla som verkar inom förskolan. De har ett ansvar då det kommer till att ge alla barn 

en likvärdig utbildning på förskolan och detta uppnår de bland annat genom att forma 

miljön utefter varje individ i barngruppen. I det resultat vi fått fram är samtliga 

respondenter medvetna om detta och påtalar att det tillhör deras uppdrag som 

förskollärare. Vi har även konstaterat ett samband mellan den fysiska inomhusmiljön 

med  avseende på möbler och material kopplat till arbetsmiljön på förskolan. Vår 

slutsats är främst att det kan finnas två sidor av samma mynt, eftersom det som är bäst 

för barnen inte alltid är det som är bäst för de vuxna. Här blev hållbart lärararbete något 

att ta i beaktning.   

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Vi har en vision om att i vår kommande yrkesroll kunna använda den fysiska miljön 

som ett redskap, för att alla barn ska känna att de befinner sig i en trygg och lärorik 

verksamhet. Med det menar vi att den fysiska miljön ska anpassas och utformas utefter 

barnens intressen och behov. Med miljö menar vi i denna studie den fysiska 

inomhusmiljön i förskolan i form av möbler och material. Vi har inspirerats av 

tidningen Förskolan, som skrev om barns möjligheter i förskolans miljö och menade att 

miljön kan antingen leda till att ett barn är uttråkat och okoncentrerat eller utforskande 

och nyfiket (Tidningen Förskolan, 2004). Detta har lett till nya frågor  samt väckt vår 

nyfikenhet  kring detta område. Vi fick då ytterligare förståelse för hur viktigt vårt 

arbete med utformningen av den fysiska miljön är för de individuella barnen och deras 

möjlighet till positiva upplevelser. Vi vill i vår studie lägga fokus på förskollärarens 

ansvar, eftersom  det är pedagogerna som ser hur den fysiska miljön i form av möbler 

och material kan utformas så den är anpassad till alla. Förskolans läroplan lyfter fram 

förskollärarens ansvar i det pedagogiska arbetet på förskolan. Det framkommer dels att 

arbetet ska ske i enlighet med målen från läroplanen, samt vad var och en av personalen 

har för ansvar. Vidare lyfts det fram att aktiva diskussioner som berör kunskap och 

lärande är en förutsättning för att främja barns kunskap och lärande (Skolverket, 2016). 

Förskolans läroplan belyser även miljöns betydelse för barns utveckling och lärande. 

Miljön på förskolan ska vara öppen och inbjudande till lek. Läroplanen belyser även att 

det ligger i förskollärarens ansvar att barnen får ett reellt inflytande i verksamheten 

(Skolverket, 2016).   

 

Vi har valt detta undersökningsområde eftersom vi vill få mer kunskap om hur barn 

påverkas beroende på vilken lärandemiljö de befinner sig i och hur förskollärare kan 

använda miljön som ett pedagogiskt verktyg. Samt hur barnen kan vara med och 

påverka läroinnehållet i den fysiska inomhusmiljön på den förskola där de befinner sig. 

Läroplanen för förskolan poängterar miljöns betydelser för barns utveckling och 

lärande.  

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi 

och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus 

(Skolverket, 2016:7). 

 

Under vår utbildnings gång har vi både i teori och praktik fått upp ögonen för den 

pedagogiska miljöns betydelse. Ellneby (2011) menar till exempel att den fysiska 

miljön är en viktig komponent för hela verksamheten. En av byggstenarna för en god 

fysisk miljö är att den får vardagen för barnen och de vuxna på förskolan att fungera. Vi 

har i denna studie valt att inrikta oss på den fysiska inomhusmiljön med inriktning på 

möbler och material och hur den är utformad efter barnens behov.  

  

Skollagen (2010:800) och förskolans läroplan 2016) poängterar miljöns betydelse för 

barns lärande,  samt vilket ansvar förskolechefen har när det gäller utformning av 

lärande-miljön för barnen. I dessa styrdokument belyses bland annat att lärandemiljön 

ska sträcka sig under hela den tid barnen vistas på förskolan samt att pedagogerna och 

miljön ska inspirerar barnen till utforskande i samspel med andra. Kapitel 7.1 i 

förskolans läroplan inleds med  
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som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig 

personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i 

dess helhet […](Skolverket, 2016:16).  

 

Ansvaret ligger även hos förskolechefen då det handlar om barns rättighet till inflytande 

och möjlighet att utvecklas så det gynnar deras lärande. De ansvarar också för att 

material är tillgängligt och att barnens lärandemiljö gynnar deras utveckling och lärande 

(Skolverket, 2016).   Förskolechefens ansvar skrivs även fram i skollagen (2010:800) där 

det står att  förskolechefen ska leda och samordna det pedagogiska arbetet. Samt att det 

även är förskolechefen som har det yttersta ansvaret för organisationen, att resurser 

fördelas så det gynnar alla barns olika förutsättningar och behov (Skollagen, 2010:800). 

 
1.1 Historisk bakgrund  
Omkring 1870 - 1880 - talen uppstod barnkrubborna mer allmänt i Sverige. Oroliga 

mödrar som arbetade var oroliga för sina barn som sprang vilt och oskyddat på gatorna. 

Barnkrubban möjliggjorde för kvinnor att arbeta. Det var inte innan l ångt fram på 1800 

- talet som det blev mer acceptabelt för kvinnor att arbeta. De kvinnor som tvingades 

arbeta under tidigare 1800 - talet var oftast ensamstående kvinnor, eller kvinnor vars 

män inte fick arbeta av olika anledningar. Kort därefter bildades även de första 

barnträdgårdarna med inspiration av pedagogen Fredrich Fröbel. Här fanns ett annat 

syfte där andra pedagogiska idéer presenterades, om att barnträdgårdarna hade ett 

stimulerande komplement snarare än en ersättare till hemmet (Ekström, 2007). Fredrich 

Fröbel var emot det  som försiggick i många europeiska länder där barninstitutionernas 

övergripande syfte var att förvara barn. Barnträdgårdsrörelsen skapades som ett 

motstånd till detta och det talades om vikten av lek och utvecklingsbaserad pedagogik 

(Tallberg Broman, 1995). Vidare kom systrarna Ellen och Maria Moberg att bli viktiga 

aktörer för den svenska barnträdgården och har kallats för förskolepionjärer. De skapade 

sin egen barnträdgård i Norrköping och förespråkade Fröbels pedagogiska idéer. Maria 

Mobergs pedagogiska gärningar under sina verksamma år ses som viktiga och en 

egenskap hos henne var att hon aldrig kände sig färdig inom ett område. Hon var 

vetgirig och ville ständigt lära sig mer, vilket bidrog till en stor öppenhet inför nya 

pedagogiska idéer. Detta tog sig uttryck i arbetet med barnen. Hon var unik då det 

handlade att sätta sig in i barnens livsvärldar (Westberg, 2011).          

 

Den svenska förskolan växte fram först långt senare och främst under 1960-talet. Under 

hela 1900-talet och i takt med barnträdgårdens utveckling med folkbarnträdgårdar till 

förskolans framväxt har synen på barn och barns utveckling förändrats. Utvecklings- 

och barnpsykologen Arnold Gesells forskning bidrog till att kartlägga barns utveckling 

med fokus på hur barn mognar; deras sömnmönster som spädbarn, när första stegen tas 

eller första orden sägs et cetera. Hans forskning kom att tas som norm för barns mognad 

generellt sett. Vilken miljö de befann sig i eller vilken yttre påverkan de fick beaktades 

inte i forskning vid denna tid. Barnträdgårdslärarens roll skulle vara att invänta barns 

mognad och inte påverka och skynda på deras utveckling (Lindahl, 1998). Pedagogen 

Jean Piaget betonade också detta och talade om utvecklingsstadier med en viss följd och 

att barnets ålder styrde vad de hade möjlighet att lära. Som en form av komplement till 

detta lyftes forskning av Erik Homburger Erikson fram som istället pekade på 

omgivningens betydande roll. Han gjorde även förskollärarens roll mer komplex och 

menade att de skulle organisera miljön utefter barnen (Ekström, 2007). Under 1980- 

talet kom filosofen och pedagogen Lev Vygotskijs pedagogiska idéer att bli av stor 
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betydelse. Vygotskijs idéer kring barns utveckling såg annorlunda ut jämfört med 

tidigare nämnda. Han menade att människan är beroende av samspel med varandra och 

utan den når vi inte vår fulla potential. Han talade om den proximala utvecklingszonen 

och menade att det fanns en skillnad i vad barn har möjlighet att lära på egen hand, 

kontra vad ett barn har möjlighet att lära i samspel och med stöd av en vuxen eller andra 

barn med mer kunskap inom ett visst område (Carlgren, 1999). 

 

I början av 1900-talet utvecklade den berömda pedagogen Maria Montessori sin 

pedagogik som skulle komma att ha ett stort genomslag. Hon förespråkade en fysisk 

miljö där hänsyn för barns utvecklingsnivåer och storlek skulle tas (Signert, 2000). 

Numera är pedagogiken känd över hela världen och genomsyrar många verksamheters 

pedagogiska uppbyggnader (Ahlqvist, Gustasson & Gynther, 2011). Tebano Ahlquist 

(2012) ger i sin doktorsavhandling en inblick i pedagogiska verksamheter som är  

inspirerade av Montessori och beskriver den fysiska miljön och menar att allt har ett väl 

genomtänkt syfte. Vidare fick även den pedagogiska filosofin Reggio Emilia en stor 

betydelse inom förskolepedagogiken och inte minst när det gäller den fysiska miljön. 

Dahlberg & Åsén (2012) poängterar att miljön inom Reggio Emilia-filosofin ska ses 

som den tredje pedagogen och menar att detta tyder på att den ska vara föränderlig och 

ständigt reflekterande. Vidare kan miljön vara ett redskap och verktyg för att närma oss 

barns lärande. Utformningen av en välplanerad miljö utnyttjas i barns lärprocess 

eftersom den då är aktuell för vad barnen intresserar sig för och vad som finns 

tillgängligt för dem (Wallin, 1996). Detta går att koppla till de lärandemiljöer som 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2010) beskriver. De påpekar att det 

genom analyser har kommit fram att en utmanande och lärandeorienterad miljö håller 

hög kvalitet. De menar att denna miljö präglas av ett tillåtande och öppet klimat där stor 

vikt ligger vid att barnen får vara delaktiga i hur verksamheten utformas och deras 

intresse. 
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2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att försöka fånga några förskollärares uppfattningar inom vårt 

valda område. Vill vi därigenom försöka få nya infallsvinklar hur den fysiska 

inomhusmiljön kan användas som ett pedagogiskt verktyg och vilken betydelse den har 

i förskolans verksamhet, samt om och hur barnen kan vara med och påverka den fysiska 

miljöns utformning.  

 

 Hur uppfattar förskollärare den fysiska inomhusmiljön i form av möbler och 

material?  
 Hur uppfattar förskollärare att barnen kan vara delaktiga i utformningen av den 

fysiska inomhusmiljön i form av möbler och material? 
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta kapitel görs en genomgång av relevant litteratur och tidigare forskning.   

 

3.1 Den fysiska miljön 
Miljön och materialet har enligt Nordin-Hultman (2014) alltid varit en central del i 

pedagogiken. Inredning och utrustning på förskolan har ett kulturellt mönster, vilket 

innebär att avdelningen förväntas se ut på ett visst sätt. Vidare skriver författaren att 

dagsprogrammet är förutbestämt, vilket kan leda till ett förgivettagande istället för 

reflektion. Eriksson Bergström (2013) har också studerat den fysiska miljön och skriver 

i sin avhandling att forskare har börjat intressera sig för barns lärandeprocess i den 

fysiska miljön. Vidare lyfter Eriksson Bergström (a.a) fram att den fysiska miljön 

påverkar barns samspel med varandra. Barnens lärprocess påverkas av den fysiska 

miljöns utformning. Mötet mellan barn och fysisk miljö är även viktig för barns lek och 

lärande. Det är i det mötet som barn utvecklar viktiga förmågor för det livslånga lärande 

nämligen att leka, samarbeta, samtala samt få ägna sig åt problemlösning (a.a). Den 

fysiska miljön säger något om de pedagogiska tankarna som finns i verksamheten, 

svårigheter uppstår ofta då många förskolor inte är byggda för de stora barngrupperna 

som förekommer idag. Detta gör således att pedagoger inte har möjlighet att arbeta så 

som de kanske hade önskat. Faktorer som spelar roll för lek och relationer är storleken 

på rummen och vad de innehåller, menar Persson (2012).         

 

I förskolan är den fysiska miljön onekligen en viktig komponent för hela verksamheten. 

En av byggstenarna för en god fysisk miljö är att den får vardagen för barnen och de 

vuxna på förskolan att fungera, menar Ellneby (2011). Knutsdotter Olofsson (2003) har 

forskat om barns lek och forskningen visade att barn som inte leker och som lever i 

otrygghet är beroende av en trygg och god miljö i förskolan. Att bygga en trygg miljö 

till ett otryggt barn är inte lätt. Huvudansvaret när det kommer till detta ligger hos 

pedagogerna och de ska se till att alla barn befinner sig i en trygg miljö. Björklid (2005) 

tatar upp aspekter kring den fysiska miljöns betydelse. Hon menar att den fysiska miljön 

bör ses som ett verktyg som kan skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande 

likväl som hinder i den pedagogiska verksamheten. Hon menar att en verksamhet där 

den fysiska miljön är understimulerande kan leda till att barnen inte går framåt i sin 

utveckling. Gitz-Johansen, Kampmann & Kirkeby (2001) poängterar även detta och 

menar att den fysiska miljön kan möjliggöra och stimulera det sociala samspelet men 

också begränsa det. De menar bland annat att barn har ett behov av små rum där de kan 

samspela med varandra utan vuxennärvaro.   

  

Ellneby (2011) ger i sin bok vissa konkreta tips vad det gäller den fysiska innemiljön 

och vad som rent estetiskt är viktigt att tänka på. Hon påpekar att nivåskillnader 

generellt är positivt då det skapar en spänning samt lockar barnen till att leka att de 

befinner sig på en scen. Vidare är platser med överblick bra att ha i förskolans miljö då 

barnen får utökade möjligheter att iaktta omgivningen. Att ge barnen möjlighet att ha 

överblick ger dem trygghet och stärker deras självförtroende (Ellneby, 2011). Elm 

Fristorp och Lindstrand (2012) talar om begreppet organiserade principer. De menar att 

utformningen av den fysiska miljön både kan möjliggöra lärandet för barnet men också 

hämmar barnets utveckling. Gitz-Johansen, Kampmann & Kirkeby (2001) menar att 

barn har glädje av att själva sätta spår i den fysiska miljön. De vill att deras bygge, 

målningar eller annat skapande ska synas. En problematik finns dock då dagsrutinerna 
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på förskolan många gånger tvingar barnen att städa undan sina olika skapande och detta 

leder i sin tur till att de får färre möjligheter att sätta spår.    

 

Dawson (2014) skriver om god arbetsmiljö i förskolan. Syftet med studien var att se hur 

förskolepersonalen uppfattar och har för erfarenhet när det gäller god arbetsmiljö i 

förskolan. Hon refererar till arbetsmiljöverkets tillsynsrapport från 2012 som lyfter fram 

att det största belastningsskadorna hos förskolepedagoger är kroppsliga besvär. Det kan 

även konstateras från arbetsmiljöns statistik att möbleringen på förskolan är mer 

anpassad till barnen än till förskolepersonalen. 

 

3.1.1 Möbler och material 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012) tar upp möbleringen i förskolans verksamhet och 

menar att den säger mycket om vad som är tillåtet respektive inte tillåtet att göra. De 

poängterar att möbleringen också ger tillgång till saker och att den kan användas som ett 

verktyg för att organisera tillvaron på förskolan. I tidningen Förskolan (2004) skriver de 

att miljön i förskolan signalerar vad som anses vara viktigt och inspirerar till att möblera 

för lek. Att skapa rum i rummen genom att avskärma med hjälp av exempelvis skärmar, 

draperi, hyllor eller skåp främjar barns lek då den ofta inleds på en liten plats. Barn 

behöver en liten plats till en början för att leken sedan ska kunna växa och utvecklas på 

andra platser. Vidare styr de begrepp vi använder när vi möblerar hur leken tenderar att 

bli. Kallar vi exempelvis ett rum eller en hörna för dockvrå så styr det ordet vad barnen 

kommer att se för lekmöjlighet där (Tidningen Förskolan, 2004). 

 

Wallin (2003) hävdar att om det finns ett samspel mellan miljön och verksamheten 

underlättas vardagen i verksamheten. Vidare anser hon att om materialet är rätt placerat 

underlättar det vardagen för barnen. En understimulerad miljö kan medföra att barnen 

springer omkring på avdelningen för att de inte vet vad de ska göra, vilket kan  resultera 

i att de barn som är sysselsatta kan blir störda av de barn som är understimulerade. 

Wallin (2003) poängterar även att miljön har stor påverkan på den pedagogiska 

verksamheten, miljön enligt henne är de som styr verksamheten.  

I tidningen Förskolan (2004) skriver de att i arbetet med barnen är det av stor betydelse 

att ha i åtanke att barn hela tiden upptäcker och utforskar. Det är pedagogernas uppgift 

att se till att det finns bra material. En viktig aspekt är att det finns mycket mer än 

färdiga leksaker som är av intresse för barnen. Likväl som en traditionell dockvrå kan 

vara intressant, kan även återvinningsmaterial såsom slangar, rör och papperskartonger 

vara av stort intresse för barnen (Tidningen Förskolan, 2004).  

 

Gunnarsson och Lindgren (2015) har forskat kring materialet och dess betydelse i 

förskolan. Syftet med studien var hur pedagogerna tillsammans med barnen arbetar med 

materialet på förskolan. Deras tolkning av materialets betydelse är att barns utveckling 

påverkas av miljöns utformning Vidare beskriver författarna att barnen formas utifrån 

den miljö de befinner sig i. Deras motivering med stöd från tidigare forskning är att 

miljön och barnet lär i interaktion samt att materialet har stor betydelse för lärprocessen. 

Vidare anser författarna att om inte rätt material finns tillgängligt kan barns utveckling 

hämmas. Gunnarsson och Lindgren (2015) hänvisar till Brads teori om materialets 

betydelse och påverkan på människan. Utifrån teorin beskrivs materialet som levande 

och materialet har stor påverkan på människan. Det finns enligt teorin kommunikation 

mellan oss människor och materialet. Materialet ger oss förutsättning till kunskap och 

lärande, utan material är det svårt att bilda och skapa kunskap om saker och ting. 

Nordin-Hultman (2004) skriver också om materialets betydelse för barns utveckling och 



  
 

9 

lärande. Hon hävdar att om vi vuxna förstår barns relation till materialet kan vi  ta 

tillvara barnens olika kompetenser. Det är enligt författaren inget nytt att barn lär olika, 

det är därför viktigt att ta tillvara varje individs behov och kompetens angående 

utformningen och val av material (Nordin-Hultman, 2004).              
 

3.2 Barns inflytande 

Arnér (2006) skriver om barns inflytande i sin avhandling. Syfte med studien är att få en 

förståelse för hur barn i förskolan får möjlighet till ett reellt inflytande i sin egen vardag. 

För att kunna ge barn inflytande i sin vardag på förskolan menar Arnér (2006) att 

begreppet barnperspektiv bör diskuteras, men också begreppets innebörd. För att ur ett 

barnperspektiv få en uppfattning eller en förståelse för hur barnet ser och uppfattar sin 

omvärld bör vi rikta vår uppmärksamhet mot vad som är viktigt för barnet här och nu. 

Vidare skriver Arnér (2006) att det är viktigt att vuxna har en förståelse för barns 

livsvärld för att kunna inta ett barnperspektiv. Även Halldén (2005) har forskat kring 

barns inflytande. Hon är av samma åsikt som Arnér (2006) att det är viktigt att förhålla 

sig till ett barnperspektiv. Halldén (2005) framhäver i sin forskning att det är av stor 

vikt att iaktta förskolan utifrån ett barnperspektiv. Under 30 år har det skett stora 

förändringar inom barnomsorgen Förskolan som tidigare ingått i socialtjänsten ingår 

sedan 1998 i skolsystemet (Halldén, 2005).   

Emilson (2008) har i sin avhandling lyft fram tre väsentliga skäl till varför det är viktigt 

att ge barn inflytande i sin vardag. Det första är mänsklig rättighet, det andra tillhör 

förskolans demokratiuppdrag och det tredje är förutsättning till ett livslångt lärande. 

Mänsklig rättighet tillsammans med begreppet inflytande innebär enligt Emilson (2008) 

att individen ska bli sedd, hörd och respekterad. Inflytande i detta sammanhang pågår 

inte enbart bara för framtiden utan det pågår här och nu. Inflytande har här ett eget 

värde, vilket innebär att inflytande inte enbart är för barns kunskaper. Det andra 

begreppet förskolans demokratiuppdrag beskrivs på följande sätt. Demokrati och 

inflytande används idag som att de är sammanflätade, vi skiljer inte på de två 

begreppen, utan använder det som om de har samma innebörd. Det tredje skälet till 

varför det är av stor vikt att ge barn inflytande i sin vardag är att låta barnen själva få 

vara med och utforma miljön för att lärprocessen ska bli hållbar (Emilson, 2008).    

Björck- Åkesson och Granlund (2015) skriver att det är viktigt att ständigt diskutera 

kring och reflektera över den fysiska miljön som barnen befinner sig i. Det är också 

viktigt som förskollärare att problematisera vad det är i den fysiska miljön som utmanar 

till lek, lärande och utveckling hos barnet. Vidare skriver författarna att den “typiska” 

inredda förskolan har ändrats under åren. Dolk (2013) har genom möten med pedagoger 

studerat vad de har för tankar kring möjligheter och svårigheter gällande förändring av 

den pedagogiska miljön utifrån barns inflytande. Det är av stor vikt att se det som en del 

av utvecklingsarbetet på förskolan som ständigt reflekteras över för att kunna utvecklas 

(Dolk, 2013). En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att den svenska förskolan har gått 

i Fredrich Fröbels tankar om barns lek till Maria Montessori tankar om att inreda så att 

miljön avspeglar verkligheten (Björck- Åkesson och Granlund, 2015).  

3.3 Förskollärarens roll i arbetet med den fysiska miljön 

Den pedagogiska miljön kräver eftertanke och hög kvalité för att gynna barns 

utveckling och lärande. Forskning har visat att en förskola med hög kvalitet möjliggör 

för barns studieresultat i framtiden. För en god kvalitet är förskollärarens ledarskap en 

av de mest betydande delarna (Öhman, 2009). Riddersporre (2010) och Persson (2012) 

beskriver båda en outtalad uppfattning och syftar då på att en bra pedagog förväntas 
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kunna utföra ett bra arbete helt oberoende av hur miljön ser ut. Vidare utmärks en 

förskola med god kvalitet av att barnen har stora möjligheter till lek tillsammans med 

andra barn och tillsammans med vuxna, samt en utmanande lärmiljö där de vuxna är 

lyhörda, engagerade och intresserade av barnen och deras livsvärld och att barn och 

vuxna utmanas av varandra (Rosenqvist, 2014).   

Persson (2012) benämner också det vi nämnt här ovan i sin rapport och poängterar att 

pedagogiska relationer mellan personal och barn på förskolan är den viktigaste faktorn 

för barns möjlighet till utveckling och lärande. Barns lärande uppkommer i olika 

sammanhang och är beroende av vilken situation och miljö som de befinner sig i. 

Personalens kunnande, kompetens och pedagogiska medvetenhet har en avgörande 

betydelse för hur förskolans kvalitet tenderar att bli (Persson, 2012.). 

Öhman (2009) beskriver förskollärarens roll som ledare. Hon menar att ledarskapet är 

som en process där det är viktigt att testa sig fram med olika metoder för att ta reda på 

vad som fungerar mest framgångsrikt. Vidare är det förskollärarens ledarskap som styr 

och påverkar vad barn har möjlighet att lära i den pedagogiska miljön. Hon liknar vidare 

ledarskapet hos en förskollärare med en trädgårdsmästare. Hon menar då att 

förskollärarens ledarskap sår frön hos barnen och ger dem därmed möjlighet att växa 

och utvecklas (Öhman, 2009.).  

I en artikel om “personligt ledarskap” inleder Mauritzson (2008) med att beskriva 

grundstenarna för att erhålla ett tryggt personligt ledarskap. Hon antyder att en bra 

ledare bör ha en god självbild, självkänsla, självtillit samt ett gott självförtroende. Detta 

krävs både för att kunna leda sig själv, samarbeta med andra men också för att kunna 

leda andra människor. Mod är ett av många begrepp som Mauritzson (a:a) nämner som 

en viktig egenskap hos en ledare. Hon anser att egenskapen mod är den största och 

viktigaste byggstenen hos en ledare. Mod innebär att kunna vara konsekvent i sitt 

handlande, samt att kunna stå upp för sina egna värderingar. Det största hindret för att 

vara en modig ledare är, rädslan för att komma i konflikt med andra människor. Men 

med de fyra grundstenarna, en god självbild, självkänsla, självtillit och ett gott 

självförtroende, kan modet hos en ledare stärkas.   

Eriksson (2014) hävdar i sin artikel att vi är i behov av mer kunskap inom området 

ledarskap i förskolan. Hon menar att det finns begränsad forskning inom området, detta 

kan enligt henne själv bero på att tidigare forskning enbart berört förskolechefens 

ledarskap. Forskning behövs enligt Eriksson (2014)  för att klargöra vad ledarskap är för 

något, samt hur ansvaret fördelas för att synliggöra alla förskollärares olika kunskaper. 

Vidare skriver Eriksson (2014) för att uppnå en hög kvalite i den pedagogiska 

verksamheten krävs det en hög professionell kompetens hos ledaren. Att hålla en hög 

professionell kompetens kan vara en krävande uppgift för en som ska leda sina kollegor 

som inte har samma referenser besitter på samma kunskap.  

3.4 Organisationens påverkan på den fysiska miljön  

Sjöstrand- Lorenzatti (2008) hänvisar till sin tidigare forskning kring pedagogiskt 

ledarskap. Resultatet i studien är att förutsättningen för att genomföra sitt arbete med 

exempelvis strävan mot läroplanens mål samt för ett gemensamt lärande krävs det stöd 

från verksamhetsledningen. I sin senaste forskning behandlar hon ämnet vad är 

pedagogiskt ledarskap. Sjöstrand- Lorenzatti (2008) beskriver utifrån sitt resultat att en 

god organisation har stor betydelse för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vidare 

framkommer det i studien att det är förskolechefens ansvar att rätt kompetens finns på 
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rätt plats samt att det är förskolechefens ansvar att den pedagogiska miljön är utformad 

för att främja barns utveckling och lärande.    

Lutz (2013) menar att specialpedagogiken har ett betydelsefullt ansvar inom området då 

den förväntas vara framåtsträvande och av förebyggande karaktär. En åtgärd som har 

stor betydelse är att miljön ses över så att den främjar alla barns utveckling och är 

anpassad efter allas behov. Barn i behov av särskilt stöd ger ytterligare krav på 

reflektion kring miljön eftersom svårigheter som barnen befinner sig i aldrig kan 

kopplas till barnen utan till den miljö som barnet befinner sig i. Dessvärre kan sociala 

skillnader vara en bidragande faktor till orättvisa då det kommer till stöd som ett barn i 

behov av särskilt stöd kan få. Förskolans miljö blir en plats där barnen kan få tidigt stöd 

med de eventuella svårigheter som de befinner sig i, som de inte får hjälp med i 

hemmiljön (Lutz 2013). Griebling, Elgas & Konerman (2015) påpekar att yngre barn i 

behov av särskilt stöd där problematiken ännu inte identifierats inte heller fått någon 

specifik stödinsats. Dock menar de att det framförallt är med denna vetskap som 

förskolans rum ska begränsa så lite som möjligt så att den stödjer barn i alla olika 

nivåer. De framhåller att lärandemiljön på förskolan bör vara utformad av en 

barncentrerad pedagogik, vilket innebär att man bör ha utgångspunkt i barnen som 

befinner sig i verksamheten. Denna pedagogiken ska försäkra att barn i behov av 

särskilt stöd har samma tillgång till den allmänna läroplanen som sina kamrater utan 

behov av särskilt stöd, menar Griebling, Elgas & Konerman (2015).  
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4 Teori och metod 
I detta kapitel beskrivs vetenskapsteoretiskt perspektiv, vår metod för att samla in data, 

urval, bearbetning av analys, studiens kvalitet samt etiska överväganden.  

4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv och metodansats 

I studien har vi inspirerats av en fenomenografisk ansats. Huvudsyftet är att få vetskap 

om hur människor erfar och uppfattar sin omvärld. I korthet så innebär fenomenografi 

att det finns något fenomen som vi vill få kunskap om och få en insikt i hur detta 

fenomen uppfattas av en individ (Kihlström, 2007). I vårt fall handlar det om att få 

kunskap om hur förskollärare uppfattar den fyskiska inomhusmiljön på förskolan, samt 

hur barnen  har möjlighet att påverka denna miljö. 

4.2 Metodik för att samla in data 

I vår studie har vi valt en kvalitativ ansats för att samla in data. Vi kommer att intervjua 

verksamma förskollärare med hjälp av ljudinspelning samt skriftlig dokumentation. 

Vårt metodval grundar sig i att vi vill ta del av förskollärarens uppfattningar kring det 

område som vi är intresserade av. Vi har skrivit en intervjuguide (se bilaga B) som utgår 

ifrån vår studies frågeställningar. Kvale & Brinkmann (2014) skriver om att genomföra 

en intervju och menar att en intervjuguide är viktig och fungerar som ett manus under 

intervjun. De poängterar dock att det antingen går att göra den strikt och precis, eller 

endast vara övergripande och innehålla de ämnen som ska beröras för forskningens 

ändamål. Vi kommer att arbeta utifrån det sistnämnda eftersom vi vill att känslan ska 

vara att det är ett samtal snarare än en intervju. Vi vill vara noggranna med att inte 

intervjuguiden ska begränsa samtalet genom att vi är för låsta till den, utan vi ser ett 

stort värde av att fånga upp det de vi intervjuar visar intresse för och vad deras 

uppfattningar är.    

Vidare har vi tagit del av de tio medvetna och omedvetna reflexmönster som är 

grundförutsättningar vid ett samtal. De bygger på samtalsledarens medvetenhet samt 

invanda reaktioner. Medvetna reflexer bygger ofta på en god kunskap och en stor 

skicklighet när det kommer till att utföra ett samtal så det passar den man samtalar med. 

Det handlar om förmågor som att lyssna, visa empati och genuint intresse. Omedvetna 

reflexer vid ett samtal uppkommer oftast av våra invanda reaktioner och kan vara 

förödande vid ett samtal. Frågorna kan då uppfattas som slutna förhörsfrågor och 

samtalsledaren kan i värsta fall avbryta och förmana vilket kan leda till att mottagaren 

tystnar och vill avsluta (Hultgren, 2013). Vi anser att när vi gör oss medvetna kring 

detta går det undvika vissa misstag som kan uppstå då vi ska utföra våra intervjuer. Att 

inte ha detta i åtanke hade kunnat vara förödande då studiens resultat inte blivit 

detsamma om de vi intervjuat inte varit de som fick styra vad samtalet skulle leda. 

Givetvis blir vårt uppdrag att se till att vi håller oss till ämnet så att studiens 

frågeställningar kan besvaras.   

 

4.3 Urval 

Vi har valt att intervjua fyra verksamma förskollärare från tre olika kommuner. Vi har 

valt att göra personliga intervjuer istället för gruppintervjuer, dels för att det rent 

praktiskt blir lättare att finna tillfällen för intervjuerna, dels för att det blir tydligare att 

empirin kommer från specifika förskollärare. Alla fyra har olika lång arbetserfarenhet 

som utbildade förskollärare och har arbetat i olika verksamheter under sina verksamma 

år. Denscombe (2004) menar att urvalet är avgörande samt att urvalet bör vara 

representativt för att kunna bidra med slutsatser.   
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4.4 Metoder för att bearbeta och analysera data 

Det insamlade materialet kommer vi att bearbeta genom att analysera och tolka 

intervjusvaren objektivt, så långt det är möjligt. Det vill säga att vi i största mån har 

tolkat och analyserat utan att påverka och lägga några värderingar i resultatet (Allwood 

och Erikson, 2010). Efter insamlingen av data har vi tillsammans lyssna på våra 

inspelade intervjuer, utan att föra anteckningar. Efter det transkriberade vi 

intervjusvaren vi fått och därefter har anteckna av nyckelord gjorts. Vi letade även efter 

mönster utifrån intervjusvaren. Detta låg sedan till grund för kategorisering av 

intervjusvaren i vår  resultatdel. Vi kategoriserar utefter likheter och skillnader i 

intervjusvaren och såg därmed hur åsikter kan variera. Kihlström (2007) beskriver 

vikten av att bearbeta intervjusvaren korrekt och varsamt. Vidare skriver författaren att 

det är viktigt att lyssna igenom de inspelade intervjusvaren för att hitta mönster och 

nyanser i svaren. Vi har sedan delat in resultatet och analysen i varsitt kapitel. 

Rubrikerna i analysen kommer vi att dela in i centrala områden med utgångspunkt från 

respondenternas intervjusvar.  

 

4.5 Studiens kvalitet 

För att få en så god tillförlitlighet som möjligt har vi utgått ifrån våra frågeställningar 

när vi skapar vår intervjuerguide. En god tillförlitlighet innebär att frågeställningarna 

svarar mot material som samlats in. För att uppnå en god tillförlitlighet måste resultatet 

vi får av våra intervjuer vara trovärdiga och dessutom ska en  redogörelse för alla valda 

steg synliggöras (Allwood och Erikson, 2010). Genom att beskriva arbetsprocessen så 

detaljerat som möjligt så ökar studiens trovärdighet och tillförlitlighe. När en kvalitativ 

studie genomförs så kan det finnas mer än en förklaring då den bygger på den tolkning 

som görs av insamlade data.   

Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ undersökning så kan vi inte använda oss av 

relabilitet, eftersom vår studie inte syftar till att göra några mätningar. Vi har istället valt 

att använda oss av begreppet trovärdighet. För att vår studie ska få en hög trovärdighet 

har vi noggrant gått igenom våra intervjufrågor innan vi påbörjar intervjuerna med 

förskollärarna. Vi har även tagit hjälp av vår handledare med utformningen av vår 

intervjuguide. Vidare har vi kontaktat förskollärarna som vi intervjuat ytterligare en 

gång efter bearbetning av intervjusvaren för att få deras godkännande. Då får de även 

möjlighet att korrigera sina intervjusvar om de missat något eller om de vill lägga till 

något. Detta tillvägagångssätt ökar studiens trovärdighet (Denscombe, 2009).   

4.6 Etiska övervägande 

Hermerén (2011) poängterar vikten av att uppmärksamma de etiska överväganden vid 

utformningen av intervjufrågorna. Vi har i vår forskning utgått från vetenskapsrådets 

forskningsprinciper, som innehåller fyra huvudkrav: informationskravet där 

respondenten får information om studien syfte innan intervjuerna görs. I 

samtyckeskravet får respondenterna själva avgöra om de vill medverka eller inte  i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar i studien är anonyma, 

deras namn kommer fingeras. Det sista kravet är nyttjandekravet som försäkrar att 

respondenternas intervjusvar endast kommer att användas för studiens ändamål. 

Vi har tagit hänsyn till de ovanstående huvudkraven i vår studie. Förskollärarna har fått 

ett informationsbrev (se bilaga A), där vi har delat med oss av vårt syfte med vår studie, 

samt vilka etiska övervägande vi gjort. Anledningen till detta är att det är viktigt att de 

som medverkar ska kunna ge sitt samtycke till att delta och även få en förståelse för vad 
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studien har för syfte (Khilström, 2007). I brevet har vi varit tydliga med att poängtera att 

all medverkan är frivillig och att det finns möjlighet att avbryta intervjun om man 

önskar. Respondenterna har försäkrats om att vi har sekretessbelagt materialet. Vi 

förvarar därför det insamlade materialet så att inga obehöriga kommer åt det samt 

fingerar förskollärarnas namn för deras anonymitet.  
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den sammanställning vi gjort av 

intervjusvaren. Vi kommer nedan att redovisa dem i olika kategorier där vi belyser 

likheter, skillnader och mönster som vi identifierat. Namnen vi använder oss av är 

fingerade för att försäkra våra respondenters anonymitet.  

 

5.1 Presentation av förskollärare 

Vi har intervjuat följande förskollärare: Nina har arbetat som förskollärare i tjugofem år 

och hon arbetar på en nybyggd förskola som precis haft en verksamhet som pågått i ett 

år. På avdelningen där hon arbetar är barnen fyra år gamla. Lotta arbetar som 

förskollärare sedan sex år tillbaka och även hon arbetar på en förskola där verksamheten 

pågått i ett år. Hon arbetar på en avdelning där barnen är ett till två år gamla. Julia har 

arbetat inom förskolan i fjorton år och som utbildad förskollärare i två år. Hon arbetar 

på en mindre förskola där barnen är ett och ett halvt år. Mona jobbar på en ett till fem 

års avdelning och har arbetat som förskollärare i tjugofyra år.  

 

5.2 Möbler 

Samtliga förskollärare som vi intervjuat är överens om att det är viktigt att val av 

möbler ska vara väl genomtänkt och inköpta i samråd med alla på arbetsplatsen. 

Samtliga berättar om hur diskussionerna på deras arbetsplatser varit angående 

möblernas höjd. Nina berättar att de valt att köpa in endast låga bord på hennes 

arbetsplats och att detta är ett val som alla numera sagt sig vara mycket nöjda med. Till 

en början fanns det dock visst motstånd och de diskuterade mycket om arbetsmiljön för 

personalen  

 
Arbetsmiljön för vuxna och miljön för barn kan krocka ibland tycker jag. Vad är bäst för 

barn och vad är bäst för vuxna är en fråga jag ofta kan ställa mig (Nina).  
 

Julia har tidigare arbetat på en förskola med låga bord men nu har de endast höga bord 

och hon är tydlig med att hon hellre hade sett att även denna arbetsplats hade haft bord i 

barnens höjd. Hon säger att hon tycker att det har mycket med självständigheten att 

göra. Barnen klättrar själva upp på stolen med sin tallrik eller med sitt pussel utan att 

behöva ta hjälp av en vuxen. Julia tar upp de hinder som hennes kollegor ser med de 

låga borden, nämligen att barnen aldrig skulle sitta stilla, att personalens ryggar skulle ta 

skada och att det är jobbigt att torka borden. Lotta och Mona berättar att diskussionerna 

på deras arbetsplatser kring detta endast påbörjats och att det är ett nytt tänk för många. 

Lotta säger att hon är intresserad och lockad utav tanken främst på grund av att det 

skulle bidra till att barnen blev mindre vuxenberoende medan Mona påtalar att hon inte 

tycker att det är en bra idé. Hon säger att det fungerar bra med de bord som finns på 

hennes arbetsplats, både för barn och vuxna. 

 

Lotta nämner att hon tycker att säkerheten är viktig då man handlar in möbler och 

planerar miljön på förskolan, samt att det ska vara funktionella möbler som är praktiska 

i det dagliga arbetet på förskolan. Mona är också inriktad på säkerheten i form av 

ljudnivån och menar att det är viktigt med möbler som har en ljuddämpande effekt och 

hon berättar att de bland annat köpt ljuddämpade matbord på den förskola där hon 

arbetar.  

 

Vidare tar Lotta upp vikten av en föränderlig miljö och säger: 
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Vi pedagoger ska se vad barnen behöver och har intresse för och forma miljön och 

lekrummen utefter det, därför är viktigt med möbler som går att möblera om eftersom vi 

ska kunna göra det ofta  (Lotta).  
 

Detta poängterar även Nina som säger att det är viktigt med möbler som man ganska 

enkelt kan flytta på och konstruera om ofta 

 
 /…/absolut inte intresserade av några fasta installationer (Nina). 

 

Mona däremot anser inte att miljön ska förändras för ofta och säger; 

 
 /.../vi försöker att inte möblera om för ofta, barnen kan bli förvirrade så antigen en gång 

per termin eller en gång per läsår (Mona).   

 

5.3 Material  

Intervjusvaren från förskollärarna skiljer sig till stor del. Samtliga förskollärare 

benämner materialet men det är tydligt att de har olika stor betydelser för pedagogerna. 

Julia menar att det är viktigt att barnen kan se materialet som finns på avdelningen, 

 
så att de själva kan ta de material som de är nyfikna på och utforska mer kring (Julia).  

 

Vidare lyfter hon fram att de material som fortfarande är inlåst i skåpen kan beror på att 

det anses vara för kladdigt och obehagligt att ha framme. Men också att det kan beror på 

personalbrist, då kan det handla om säkerhet för barnen. Säkerhet av val av material är 

något som även Lotta nämner. Hon berättar att de tittar mycket på säkerheten när det 

gäller kvävningsrisk, att inte ha små leksaker som exempelvis små lego eller annat 

material som ses som en säkerhetsrisk.  

 

Nina och Mona nämner förändringen av miljön, att det inte är bra för barnen att 

materialet byts ut för ofta. 

 
Vi kan inte ändra miljön för ofta heller, vi kan inte ta bort material bara för att vi inte 

tycker barnen använda det /…/  (Nina). 
 

Vidare berättar Nina att det är viktigt att tänka på kvalitet vid inköp av material, men 

också att det är viktigt att tänka på att det är barnet som ska vara i fokus men också hur 

man kan få in läroplansmålen i miljön. Att arbeta utefter läroplansmålen i miljön är 

även något Julia berättar om.  

 
Vi delade in miljön i olika mötesplatser, utefter läroplansmålen /.../ naturvetenskap och 

då hette mötesplatsen skogen och så var det djur och natur  och att man tillförde sånt 

material. Böcker som handlade om detta fanns utspritt. Vi hade ingen läshörna som man 

kanske ofta har. Utan böcker skulle  finnas utspritt i miljön då utefter de olika 

mötesplatsernas teman (Julia).  
 

Vidare nämner hon att detta arbetssätt tyvärr inte är något som genomsyras på hennes 

nuvarande arbetsplats.  

 

Både Nina och Mona nämner att att det är viktigt att göra materialet attraktiv för barnen. 

Mona berättar att de är de som pedagoger som ser vilket material som lockar barnen till 

lek samt vad som inte är lika lockande. Nina berättar att på hennes förskola försöker de 

återanvända materialet. Hon förklara att vi vuxna ofta stönar och pustar för barnen ritar 
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alldeles för många teckningar. Hon frågar sig själv om vi istället kan använda barnens 

teckningar till att skapa material eller pynta vår miljö. 

 
Vill barnen rita ska de göra det, kan vi göra något med det alla teckningar som de ritat 

(Nina). 
 

Julia däremot berättar att det är viktigt att vara självkritisk när det kommer till val av 

material. Hon berättar att:  

 
man  ser ju att ett visst material inte alls används eller vi hade tänk, då får man ju också 

tänka om, varför lockas de inte av det här materialet? Eller är det placeringen av 

materialet (Julia). 
 

5.4 Barns inflytande 

Samtliga förskollärare vi intervjuat berättar att barnen på deras förskola har möjlighet 

att påverka miljön på förskolan. De tar upp metoder för att kunna veta vad barnen vill 

gällande miljön på förskolan och menar alla fyra att observation och dokumentation är 

nödvändiga redskap. Julia nämner att det lättaste sättet att ta reda på vad barnen intresse 

är som, inte själva kan berätta det är att vara ständigt närvarande och använda 

observation och dokumentation som metod för att komma närmare barnens perspektiv. 

Hon säger att det är pedagogernas uppdrag att se vilka lekmiljöer som fungerar bra 

respektive mindre bra. Lotta som arbetar på en avdelning med de lite yngre barnen 

påpekar också detta då hon säger; 

 
 /.../ jadu våra barn säger ju inte någonting direkt men vi måste ändå kunna se vad de har 

intresse för och utforma utefter det (Lotta). 
 

Hon fyller på med att berätta om att hon dessvärre inte tycker att alla barn får samma 

inflytande över förskolans miljö. 

 
/.../ vissa syns och hörs mer. Man formar dessvärre mer efter dem än de barn som liksom 

är nöjda med det där duplot i hörnet (Lotta). 
 

Detta är något som skiljer sig åt de intervjuade emellan då Nina inte alls anser att barnen 

får olika mycket inflytande. Hon är tydlig med att poängtera att det är en viktig del i 

hennes uppdrag som förskollärare att se till att alla barn har samma möjlighet att 

påverka. Julia nämner säkerheten som en aspekt som delvis kan hindra barnen från att 

ha inflytande. Hon berättar nämligen att barnen gärna vill leka med småsaker men att de 

i hennes arbetslag beslutat att ha små leksaker instängda för säkerhetens skull. Hon 

poängterar dock att de givetvis plockar fram även detta material men endast då 

personalen har möjlighet att vara med och ha uppsikt. 

 

5.5 Vad inspirerar?  

Samtliga förskollärare berättar att de inte åker på studiebesök, inspirationsdagar eller 

fortbildningnar med fokus på den fysiska inomhusmiljön med inriktningar på möbler 

och material, vilket är något som samtliga förskollärare saknar. Både Julia och Nina 

anser att det är viktigt att få ta del av andras erfarenheter samt att det är bra att få in 

andras ögon som ser vad som är bra respektive mindre bra. Julia berättar att på hennes 

tidigare arbetsplats fick några kollegor åka på studiebesök till Stockholm där de fick ta 

del av deras sätt att tänka angående miljöns utformning Vidare berättar hon att hon själv 

brukar göra studiebesök på olika förskolor för att få inspiration. 
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Man behöver inte åka så långt. Det är roligt att se andra förskolor hur de jobbar och 

tänker kring miljö och lite så. Då kan man plocka med sig de bästa bitarna (Julia).  
 

Nina berättar att det kan vara svårt att sprida sin egna inspiration till kollegorna om inte 

de är öppna för nya förslag eller om arbetslaget inte är överens om miljöns utformning. 

Hon berättar om sin stora förtjusning för den pedagogiska filosofin Reggio Emilia och 

att det är svårt att jobba med det när inte kollegorna är lika intresserade.  

 
Om jag brinner för någonting är det svårt att ge inspiration om inte andra får gå och få 

inspiration. I mitt fall gäller detta allt jag tagit till mig vid studiebesök på Trollet i Kalmar 

och andra förskolor inspirerade av Reggio (Nina).  
 

Nina berättar även att hennes intresse för Reggio Emilia filosofin inte är något nytt utan 

menar att hon minns tiden då den blev populär i Sverige och att hon redan då blev 

fascinerad. Även Julia talar kring detta och berättar att hon tycker att det är viktigt att 

alla i arbetslaget är inne på samma spår när det gäller miljöns utformning och nämner 

att även hon är positiv till Reggio Emilia. Hon anser dock att hon och hennes kollegor 

hade behövt mycket mer kunskap kring området för att kunna komma vidare. Detta 

säger även Lotta och har upplevt vissa hinder den senaste tiden gällande att utforma 

miljön på hennes arbetsplats.  

 
/.../jag skrev också mitt examensarbete om miljön så jag brinner ju för detta. Tyvärr blir 

det lätt att tappa motivationen då alla i arbetslaget inte visar intresse och engagemang 

(Lotta).    
 

 

5.6 Förskollärarens roll  

Samtliga förskollärare är överens om att ansvaret för en attraktiv och stimulerande 

inomhusmiljö ligger på pedagogerna.  

 
Vi har ett ansvar vi som jobbar här. Det är ju vi som ser och känner barnen och se vad de 

är intresserade för och vad vi behöver anpassa miljön, så vi har ju ett stort ansvar i att 

hålla miljön levande (Julia). 
 

Lotta lyfter fram att det är pedagogerna som har ansvaret för att forma miljön utefter 

barnens behov och intresse. Nina lyfter fram att det är viktigt att pedagogerna i 

arbetslaget har en samsyn, detta för att underlätta arbetet med utformningen av miljön. 

Mona nämner att det är vi vuxna som bär ansvaret för den fysiska inomhusmiljön. Ett 

dilemma som nämns av både Nina och Julia är om arbetslaget inte är överens. Julia 

berättar att det är viktigt att diskutera i arbetslaget om varför man tycker si eller så.  

 
/.../ då får man ju diskutera det, varför man tänker på ett visst sätt. Att vi vill ha miljön så 

här för att.. barnets bästa ska komma fram (Julia). 
 

Både Mona och Julia nämner att de under reflektionstid kan diskutera miljöns 

utformning men också inköp av material. Samtliga förskollärare berättar även att det är 

viktigt att observera barngruppen för att få en uppfattning av hur utformningen av 

miljön ska göras för att alla barns intresse och behov ska tillfredsställas.  

 
Det är vårt ansvar som förskollärare att alla barns behov blir tillgodosedda (Lotta).  

 

En stor kontrast som vi kan se utifrån intervjusvaren är, att Mona är den enda som  

nämner att det är viktigt att barnen känner trygghet i den miljö de befinner sig i.  
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Det är väldigt viktigt att se över det så barnen inte känner sig instängda. Men också att vi 

kan se vad som händer och att barnen kan se att vi vuxna finns i närheten (Mona). 
 

5.7 Organisationens påverkan 

Samtliga förskollärare tar upp budgeten som en påverkande faktor för arbetet med 

miljön i förskolans verksamhet. De var alla tydliga med att det kunde uppkomma 

ekonomiska hinder på olika sätt och att det kunde begränsa dem i deras arbete,  

 
/.../ sen är det ju ekonomin.. Hade man fått fritt med pengar hade man ju kunnat inreda 

det på andra sätt än vad det är idag, absolut. Så ekonomin styr ju mycket på förskolan så 

är det ju (Julia). 
 

 Nina och Lotta som arbetar på nybyggda förskolor påpekade att den budget som först 

utlovats inte alls fanns och att de fått begränsa sina inköp mycket. Detta har dock väckt 

mycket tankar kring återanvändning, vilket har varit en nyttig reflektion eftersom även 

det är viktigt i arbetet på förskolan. Nina saknar ekonomin för att köpa in ny teknik till 

avdelningarna på sin arbetsplats och uttrycker att detta är tråkigt  

 
/.../ naturvetenskap och framförallt teknik kräver material och det är tråkigt när budgeten 

ska styra vår måluppfyllelse och det är det jag menar med att vi måste låta läroplanen få 

styra mer av våra inköp och vår budget (Nina). 

 

Som ovan nämnts ser även Mona att budgeten kan vara ett hinder, men med lite 

eftertanke ändrar hon sig och säger; 

 
 Vi får nog det vi behöver. Vi har inget att klaga på.. det fungerar bra.. chefen prioriterar 

vissa grejer så det som vi är i behov av får vi (Mona).   
 

Vidare talar alla om förskolechefens påverkan som en betydande del i arbetet med 

miljön, men endast en påpekar att även specialpedagogen har en viktig roll inom detta 

område.  Angående förskolechefen nämner Lotta betydelsen av att ha en förskolechef 

med god insyn i verksamheten och berättar om att hon upplevt skillnader i stöd ifrån 

chefen. Hon är nu mycket nöjd med det stöd hon och hennes kollegor får men berättar 

att hon arbetat på förskolor där chefen inte alls är engagerad i arbetet med miljön. Nina 

säger att en chef behöver ha en vision och en väl uttalad grundtanke kring miljöns 

utformning för att inspirera sina anställda. Hon berättar att hennes nuvarande chef är 

inspirerad av Reggio Emilia filosofin och att detta ofta talas kring i reflektion med 

kollegor, specialpedagog och förskolechef. Även Mona och Julia nämner 

förskolchefernas betydelse och är tydliga med att de har ett stort ansvar  

 
/.../inte minst vad det gäller budget (Mona) 
 
 /..../ självklart har deras roll i detta betydelse det är ju de som har det övergripande 

ansvaret för hela verksamheten (Julia). 
 

Det är endast Nina som nämner specialpedagogens ansvar kring miljön och menar att 

hon nu har saknat stöd och tips i vad barnen i behov av särskilt stöd behöver  

 
Just nu har vi ett barn som vi jobbar mycket med. Vår specialpedagog hade definitivt 

behövt ta större ansvar här, framförallt materialmässigt då han verkligen behöver 

variation så tips och hjälp vore ovärderligt för oss, honom och vårdnadshavare (Nina).  
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5.8 Sammanfattning av resultatet 
Vi kan i vårt resultat se att alla respondenterna anser att utformningen av den fysiska 

inomhusmiljön är viktig samt att ansvaret för en stimulerande och attraktiv miljö ligger 

hos pedagogerna själva. De poängterar dock även andra faktorer som påverkar och 

arbetet med den fysiska inomhusmiljön. Observation och dokumentation är viktiga 

redskap och gör det möjligt för pedagogerna att reflektera över vad de behöver arbeta 

vidare med och vad de eventuellt behöver ändra. Resultatet visade även att dessa 

redskap är viktiga då barnen ska ges inflytande över miljön i den verksamhet där de 

befinner sig. Vidare togs förskolechefen upp av respondenterna som en viktig 

komponent i arbetet med miljön och förskolechefens faktsiska ansvar över den 

diskuterades. Exempel ifrån verksamheten på närvarande och engagerade 

förskolechefter ställdes i relation till motsatsen, nämligen en frånvarande och 

oengagerad ledning. Vi kan även i vårt resultat se att respondenterna uppfattar 

ekonomin som ett hinder i utformningen av den fysiska inomhusmiljön med avseende 

på möbler och material. Samtliga menar att detta påverkar deras arbete och att 

ekonomin kan vara det avgörande för hur den fysiksa miljön ser ut. Vidare har även 

arbetsmiljön tagits upp utav en av respondenterna och en fundering om att den den kan 

krocka ibland då det dels ska tas hänsyn till barnen och dels till personalen.  
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6 Analys  
I detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska materialet i relation till tidigare 

forskning. Rubrikerna i analysen grundar sig i centrala områden utifrån vårt resultat.  

 

6.1 Förskollärarens ansvar 

I vår undersökning beskriver förskollärarna att ansvaret för en attraktiv och 

stimulerande miljö ligger på dem. Men de benämner det utifrån de olika förutsättningar 

som de har. Ellneby (2011) beskriver den fysiska miljöns betydelse. Hon menar att den 

fysiska miljön är en viktig komponent för hela verksamheten. 

   

Det framkommer även att det tillhör förskollärarens uppdrag att se till att alla har 

samma möjlighet till inflytande och i detta fall vad det då gäller miljön i form av möbler 

och material. Mycket riktigt står detta i förskolans läroplan vilket innebär att det precis 

som vår respondent ifråga säger tillhör vårt uppdrag. Det står bland annat under kapitel 

2.3 om barns inflytande  

 

Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll (Skolverket, 2016:12). 

  

Vår studies frågeställning kring förskollärares uppfattningar om hur barnen kan påverka 

den fysiska inomhusmiljön i form av möbler och material, blir enligt vår analys av den 

empiri vi samlat beroende av vissa faktorer. Nämligen hur mycket och noggrant barnen 

observeras och dokumenteras under deras vistelse på förskolan. Samt hur de som 

arbetar i förskolan dels förmår sig att inta ett barnperspektiv och dels hur de förhåller 

sig till sitt faktiska uppdrag.  

 

6.2 Observation, dokumentation och reflektion 

Det som framkommit i vår undersökning är att samtliga förskollärare anser att det är 

viktigt att använda observation och dokumentation som ett redskap i verksamheten, för 

att ge barnen inflytande i miljöns utformning vad det gäller möbler och material. Åberg 

& Lenz Taguchi (2005) menar att dessa redskap ger möjlighet att se vad barnens väg till 

kunskap är vilket ger anledning att granska och analysera förskolans miljö. Hur 

pedagoger utformar miljön så barnen får inflytande över den påverkas av hur noggrant 

vi dokumenterat vad barnen visat intresse för och vilken barnsyn som råder (2005). 

 

Reflektionstid är också något som framkommer och som ses som viktig del när det 

gäller utformningen av den fysiska inomhusmiljön. Att reflektera över och diskutera 

över den fysiska inomhusmiljön som barnen befinner sig i är något som bekräftsas av 

Björck- Åkesson och Granlund (2015) .  

 

6.3 Barns inflytande, intresse och behov  

Vi kan även utifrån vår analys av resultatet se att barns intresse och behov benämns på 

ett eller annat sätt i relation till utformningen av den fysiska inomhusmiljön. Miljöns 

betydelse för barns utveckling bekräftas av Björklid (2005) som menar att miljön kan 

skapa förutsättningar likväl som hinder i den pedagogiska verksamheten. Hon menar 

vidare att en understimulerad miljö hämmar barns utveckling och lärande.   
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Olikheter som vi kan se när det gäller förändring av miljön är att det poängteras att det 

är viktigt att ändra miljön utifrån barns intresse och behov. Men det sägs från annat håll 

att det inte är bra för barnen att materialet byts ut för ofta. Om vi jämför med det 

Dahlberg & Åsén (2012) har kommit fram till om Reggio Emilia- filosofin. Enligt 

filosofin ska den fysiska inomhusmiljön ständig vara reflekterande och föränderlig, 

detta leder till en välplanerad inomhusmiljö för barns lärprocess, då den är aktuell för 

barns visade intresse. Det framkommer även i vår analys av resultatet att det är viktigt 

som pedagog att vara självkritisk när det det gäller av vilken anledning materialet byts 

ut. Detta bekräftas av Wallin (2003) som menar, om det finns ett bra samspel mellan 

miljön och materialet i verksamheten, underlättas vardagen i verksamheten. Är 

materialet rätt placerat i rummet underlätta det barnens vardag i verksamheten (a.a).     

 

En stor kontrast från resultatet vad det gäller barns inflytande är att alla barn får samma 

inflytande medan en annan påtalar motsatsen. Om vi jämför det med vad Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) har kommit fram till gällande att fånga upp vad som intresserar varje 

enskilt barn. När pedagoger medvetet arbeta med att lyfta varje barns förmågor och 

olikheter, så har man kommit någonstans i sitt arbete som förskollärare (2005).  

 

6.4 Förskolechefens ansvar 

Det framkommer i vår studie att förskolechefen har en betydelsefull roll i arbetet med 

den fysiska inomhusmiljön med avseende på möbler och material. Dock ser den lite 

olika ut. Alla är eniga om att förskolechefen har en viktig roll, men att de har skilda 

uppfattningar om i hur stor utsträckning de får det stöd de behöver i arbetet med miljön 

på förskolan. Enligt det teoretiska ramverk vi tagit del av finns det tydliga belägg för att 

ledningen bör vara med och ge stöd i arbetet med miljön på förskolan. Sjöstrand- 

Lorenzatti (2008) har bland annat fått ett resultat i sin studie som visar att det är chefens 

ansvar att miljön är utformad så att den gynnar varje barns utveckling och lärande under 

deras vistelse på förskolan. Vidare har även vårt styrdokument läroplanen väl belyst hur 

förskolechefen bär ansvar för miljön så att den blir gynnsam för barns utveckling och 

lärande (Skolverket, 2016). Förskolechefen är enligt vår analys av respondenternas svar 

kopplat till vårt teoretiska ramverk av betydande karaktär framför allt en av vår studies 

frågeställning, nämligen hur förskollärare uppfattar den fysiska inomhusmiljön i form 

av möbler och material eftersom förskolechefens insyn och bidrag i verksamheten enligt 

respondenterna påverkar hur de uppfattar den. 

 

 

6.5 Hinder i utformningen av den fysiska inomhusmiljön 

Utifrån vår analys av resultatet kan vi se ett samband när det gäller olika hinder som 

respondenterna uppfattar och som kan uppstå i utformningen av den fysiska 

inomhusmiljön med avseende på möbler och material. Ett av de hinder som 

framkommer från vårt resultat som nämns är oenighet i arbetslaget. Respondenterna 

samtycker om att en viktig faktor är samsyn i arbetslaget. Detta bekräftas av det som 

Riddersporre (2010) och Persson (2012) menar att en pedagog bör vara lyhörd, 

engagerad och intresserad för att skapa en utmanande lärmiljö för barnen. 

  

Ett annat motsättning som kan uppstå och som vi kan se ett samband i våra 

respondenters intervjusvar är val av höga och låga bord. Det som framkommer är att 

några upplever att de vuxnas ryggar tar skada av de låga borden när de exempelvis ska 

torka borden. Samtidigt framkommer det att fördelen med låga bord är att barnen blir 

mer självständiga samt att barnen inte är vuxenberoende. De vuxna slipper då också att 
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lyfta upp barnen i stolarna och pedagogernas ryggar tar inte lika stor skada som när de 

lyfta upp barnen på stolarna. Detta bekräftas av det Dawson (2014) hänvisar till 

arbetsmiljöverkets tillsynsrapport från 2012. Där det framkommer att möbleringen på 

avdelningarna är mer anpassade för barnen än för de vuxna.     

  

I resultatet framkommer det att förskolans budget och förskolechefen är de faktorer som 

är mest betydelsefulla i arbetet med den fysiska inomhusmiljön i form av möbler och 

material. Vad det gäller budgeten upplever samtliga respondenter att den är för stram i 

förhållande till vad de skulle behöva för verksamhetens bästa.  

 

6.6 Säkerhet och trygghet inomhusmiljö/arbetsmiljö 

Vi kan utifrån vårt resultat se att en viktig aspekt vid val av möbler och material är 

säkerheten, både hos barnen och de vuxna. Några exempel som togs upp, ljuddämpande 

möbler för att minska ljudnivå, samt att titta på kvävningsrisken när det gäller val av 

material. Vi har inte hittat någon tidigare forskning kring säkerheten på förskolan 

utifrån ovanstående aspekter.  

  

En kontrast som vi analyserat är vikten av att barnen kan se materialet som finns på 

avdelningen. Wallin (2003) och Gunnarsson och Lindgren (2015) menar att materialet 

har stor betydelse i förskolan. De är överens om att placeringen har stor betydelse samt 

att barns utveckling påverkas av miljöns utformning. 

  

Att känna en trygghet i den miljö som barnen befinner sig i, är en annan kontrast som vi 

kan se i vårt resultat. Knutsdotter Olofsson (2003) ser ett samband mellan barns 

trygghet och hur den påverkar barns lek. Hon menar att barns lek påverkas av den 

fysiska inomhusmiljön och att det i sin tur påverkar barns trygghet. Hon menar att leken 

stärks om barnet befinner sig i en trygg miljö. En slutsats som vi kan dra utifrån de 

teoretiska ramverk som vi tagit del av är att, den fysiska inomhusmiljön har stor 

påverkan på barns utveckling och lärande i förskolan. Även Ellneby (2011) skriver om 

barns trygghet, hon antyder att trygghet stärker barnets självförtroende. 

 

 

6.7 God kvalité vid val av möbler och material 
God kvalité vid inköp av material och möbler är något som anses viktigt i vår analys av 

resultatet. Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2010) påpekar att en 

utmanande och lärandeorienterad miljö håller hög kvalite. Det framkommer även i vårt 

resultat att det är viktigt att läroplansmålen synliggörs i den fysiska inomhusmiljön. Vi 

har reflekterat över varför inte läroplanen nämns mer av respondenterna i deras 

intervjusvar. Ett sätt att tolka resultatet utifrån det teoretiska ramverk som vi tagit del 

av, är den fysiska miljöns påverkan på barns lärprocess som Eriksson Bergström (2013) 

diskuterar.  

 

En stor skillnad som vi kan se i resultatet är återanvändning av material. Det 

framkommer att det är viktigt att ta tillvara på och använda det som redan finns på 

avdelningen. Återanvändning av material är något som Tidningen Förskolan (2004) 

förespråkar och bekräfta, att det är viktigt att barnen få upptäcka och använda sin fantasi 

och kreativitet, vilket barnen får möjlighet genom att själva återanvända och skapa nytt. 

 

Materialets betydelse framkommer tydligt i resultatet men det uttrycks med olika stor 

betydelse. Det ses som en viktig del i barnens vistelese på förskolan samt att materialets 
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placering har stor betydelse för huruvida materialet är attraktivt eller inte. Det är även 

något som Nordin-Hultman (2004) påtalar och menar, att materialet har stor betydelse 

för barns utveckling och lärande. Hon förklarar även att om de vuxna förstår barns 

relation till materialet kan de vuxna ta tillvara på barns olika kompetenser.  
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7 Diskussion  
I detta kapitel kommer vi föra en diskussion med utgångspunkt i vårt resultat och vår 

analys. Du som läsare kommer här att få ta del av våra tankar kring den studie vi utfört. 

Vi kommer att diskutera områdets relevans i en förskollärarens kompetens. Vidare 

kommer vi att diskutera vårt val av metod när vi genomförde denna studie.  

 

7.1 Nya tankar som väckts hos oss under studien 

Vid analysen av vårt resultat väcktes en tanke hos oss angående arbetsmiljön på 

förskolan. Respondenterna jämförde arbetsmiljön för barn och vuxna. Detta är enligt oss 

mycket intressant och vi kan till viss del hålla med, det debatteras mycket huruvida 

möbler och material ska vara i barnens eller de vuxnas höjd. Detta är ett viktigt ämne att 

diskutera på arbetsplatsen samt se vad lagstiftningen säger angående arbetsmiljöfrågor.    

 

En ny tanke kring miljöns utformning är att vårt resultat gett insyn i att läroplansmålen 

kan forma den fysiska inomhusmiljön. Detta är ett nytt sätt för oss att tänka och något 

som går att bära med sig för en framtida profession. Genom att arbeta på detta sätt är det 

lätt att motivera varför miljön ser ut som den gör, läroplanen går som en röd tråd genom 

hela verksamheten på ett mycket konkret sätt.        

 

7.2 Vad vi ställer oss kritiskt till 

I vårt resultat nämns förskolans läroplan väldigt lite, med tanke på dess relevans i vårt 

arbete samt till vårt uppdrag. Eftersom läroplanen ska vara levande i det dagliga arbetet 

i verksamheten. Vi kan utifrån vår studie förstå hur läroplanen kan synliggöras i 

utformningen av den fysiska inomhusmiljön. Vi ställer oss frågan varför läroplanen inte 

nämns mer. Vi tänker utifrån olika diskussioner att läroplanen ses som en självklarhet i 

det dagliga arbetet i verksamheten. Eller kan det beror på våra frågeställningar, att inte 

läroplanen nämns mer.  

 

Förskollärarna nämner att alla i ett arbetslag bör vara inne på samma spår i arbetet med 

den fysiska inomhusmiljön. Vår uppfattning är att det fanns en åsikt om att alla i ett 

arbetslag ska ha samma åsikter om hur de ska arbeta. Tvärtemot detta anser vi att en 

styrka i ett arbetslag kan vara att inte ha samma åsikt, utan att flera olika ideér kan leda 

till intressanta diskussioner och lärdomar. Det i sin tur upplever vi som oerhört viktigt 

för verksamhetsutveckling och förskollärares kompetensutveckling.      

 

En fundering efter analys av resultat har varit, vad det egentligen beror på att vissa 

antyder att det inte är bra att ändra på miljön för ofta. I vårt resultat framkommer det att 

de menar att det inte är bra för barnen, men vi skulle vilja fördjupa oss i deras tankar 

angående förändring av miljön. Detta bekräftas av Wallin (2003) som menar att om 

materialet är rätt placerat i rummet underlätta det barnens vardag i verksamheten.     

 

7.3 Vårt valda område i relation till förskollärares kompetens 

Vår studie har fått oss att upptäcka att observation och dokumentation är avgörande för 

arbetet med vårt valda område. I relation till relevant litteratur framkommer det som en 

viktig del för att förskolläraren ska kunna utföra sitt uppdrag i verksamheten. Men 

också för att ge barn möjlighet till inflytnade i verksamheten.   

 

Vi har uppmärksammat den fysiska miljöns påverkan på barns utveckling och lärande. 

Under studiens gång har vi tagit till oss att det är förskollärarens kompetens som spelar 
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roll för barns möjlighet till utveckling och lärande. Den fysiska inomhusmiljön kan 

användas som ett redskap för att möjliggöra för barns livslånga lärande. Vidare hör det 

också till förskollärarens kompetens att barnen ges inflytande i utformningen av den 

fysiska inomhusmiljön.  

 

Vi har uppmärksammat två kompetenser som en förskollärare bör ha, ett självkritiskt 

tänkande samt en förståelse för att alla som verkar inom verksamheten har ett stort 

ansvar när det gäller utformningen av miljön. En tolkning kan vara att det är viktigt att 

se sig själv med kritiska glasögon och att använda de didaktiska frågorna, för att alltid 

ha ett syfte med det som görs. Vidare är det viktigt att alla känner sig lika delaktiga, 

oavsett utbildning i utformningen av den fysiska inomhusmiljön.   

 

Vid analysen av resultatet i relation till vår teoridel har vi uppmärksammat att det är 

viktigt att ha kunskap om de inriktningar som finns. Men också ha kunskap om 

förskolans historia. Med det menar vi att förskollärarens kompetens spelar  roll för hur 

de olika inriktningarna kan influeras i verksamheten, så att det gynnar barns utveckling 

och lärande. 
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Bilagor 

Bilaga A Brev till infomanterna 

Hej!  

Vi skriver just nu på vårt examensarbete inom lärarutbildningen till förskollärare på 

lärarprogrammet vid Linneuniversitetet i Växjö. I vårt examensarbete använder vi oss 

av en kvalitativ studie för att få en djupare insikt av det som studeras. För att uppnå 

detta behöver vi göra intervjuer med förskollärare ute på fältet och hoppas att du vill 

medverka i en intervju, som kommer vara en del av arbetet. 

 

 Syftet med studien är att undersöka den fysiska inomhusmiljön ur ett 

förskollärarperspektiv samt hur ni uppfattar att barnen kan påverka miljön. Vi som 

skriver detta examensarbete och utformar intervjun heter Jannica Nilsson och Malin 

Melkersson. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

det förvaras på så sätt att inga obehöriga personer kan ta del av informationen, samt att 

du som blir intervjuad garanteras anonymitet. Ditt deltagande är givetvis frivilligt och 

det är möjligt att avbryta när som helst. Den information som hämtas kommer endast att 

användas i denna undersökning, efter avslutat arbete kommer intervjumaterialet att 

förstöras. Resultaten av intervjun kommer att sammanställas och redovisas i vårt 

examensarbete där du om du vill delta ges ett fingerat namn.   

 

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta Jannica Nilsson via:  

E–mail: jn222ju@student.lnu.se  

Mobil nr: XXXXXXXXXX 

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta Malin Melkersson via:  

E–mail: mm222gv@student.lnu.se  

Mobil nr: XXXXXXXXXX 

 

Handledare för vårt Examensarbete är Britten Ekstrand 

E–mail: britten.ekstrand@lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide  

 

Vårt examensarbetes frågeställningar: 

 Hur uppfattar förskollärare den fysiska inomhusmiljön i form av möbler och 

material?  

 Hur uppfattar förskollärare att barnen kan påverka den fysiska inomhusmiljön i 

form av möbler och material? 

 

1. Hur uppfattar du miljön på din arbetsplats i form av möbler och material? 

2. Vad anser du är viktigt i miljön på förskolan med avseende på möbler och 

material? 

- Varför anser du det? 

3. Kan det uppkomma hinder i arbetet med den fysiska inomhusmiljön? 

- Ifrån ledningen? 

- Ifrån arbetslaget? 

- Ekonomiska hinder? 

4. Vem/vilka bär ansvaret för utformningen av miljön? 

5. Vad inspirireas du av i arbetet med miljön på förskolan?  

- Inspirationsdagar? 

- Fortbildningar? 

- Pedagogiska inriktingar? 

6. På vilka/vilket sätt påverkar organisationen ert arbete med miljön? 

7. Hur kan barnen på din arbetsplats vara med och påverka miljön? 

8. Hur arbetar ni för att alla barn ska kunna vara med och påverka den fysiska 

inomhusmiljön på din arbetsplats?  

 

 


