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Abstrakt 
Syftet  med denna studie  har  varit  att  undersöka  hur  en  grupp förskollärare  resonerar  kring  och
organiserar  den  fysiska  innemiljön  för  att  uppnå  mål  utifrån  Läroplanen  för  förskolan,  Lpfö  98,
(Skolverket,  2011)  och  dess  riktlinjer.  Hur  resonerar  förskollärarna  om  genomförandet  av  det
pedagogiska uppdrag de har i den aktuella innemiljön? Hur organiserar förskollärarna sin innemiljö?
För att undersöka detta gjordes kvalitativa intervjuer med fem förskollärare på fem olika förskolor
inom en kommun i Mellansverige samt guidade rundvandringar på förskoleavdelningarna. Resultatet
av  studien  visar  att  förskollärarna uppfattar  innemiljön  som en betydelsefull  del  i  att  uppnå mål
utifrån läroplanens riktlinje och att en viktig aspekt i utformningen av innemiljön är tydlighet. Vidare
nämndes  också  rum  i  rummen,  lugna  platser,  tillgängligt  material  och  antal  barn  per  rum  som
betydelsefulla  utformningar  av  innemiljön.  Förskollärarnas  egna  förhållningssätt  och  barnens
delaktighet i utformningen av innemiljön var andra aspekter som framkom ur analysarbetet.

Nyckelord:  förskola, förskollärares resonemang, fysisk innemiljö, läroplanens riktlinjer, pedagogiskt uppdrag,
utformning.
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Introduktion 

Inledning 

I Läroplan för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2011) står det skrivet att: ”Förskolan ska erbjuda barnen
en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att
utforska omvärlden.”(s.6)  Det står även att  ”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.”
(Skolverket,  2011,  s.9)  samt  att  ”Förskolan  ska  vara  en  levande  social  och  kulturell  miljö  som
stimulerar  barnen  att  ta  initiativ  och  som  utvecklar  deras  sociala  och  kommunikativa
kompetens.”(Skolverket, 2011, s.6)

Skolinspektionen gjorde 2012 en kvalitetsgranskning av förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag
och då granskade man den fysiska och pedagogiska inomhusmiljön. I den granskningen visade det sig
att  förskolorna organiserade miljön inomhus  väldigt  olika.  På många förskolor  var  lokalerna små
vilket begränsade möjligheter för barnen att leka i avskildhet utan att bli störd. Vissa förskolor hade
ytor som var rejält tilltagna men hade ändå inte kunnat organiserat en stimulerande miljö. Det fanns
förskolor som var stora och ljusa, men där man inte hade fått någon ordning på material och leksaker,
utan dessa låg slängda i hyllor och lådor. Det visade sig vara stora skillnader i hur och var material
placerades för att på bästa sätt inspirera och locka barnen. På vissa förskolor fanns inte materialet
tillgängligt  för  barnen  utan  det  var  endast  pedagogerna  som  kunde  plocka  fram  material.

Skolinspektionen menar att barnen att barnen riskerar ”Att gå miste om viktigt lärande, såväl som
möjlighet  att  utveckla  självständighet  och tillit  till  sin  egen förmåga,  på förskolor  med ett  sådant
synsätt”.  (Skolinspektionen,  2012,  s.26)  Men det  fanns  även förskolor  där  man såg att  miljön var
genomtänkt  och  materialet  var  placerat  på  ett  inbjudande  och  lättillgängligt  sätt  för  barnen
(Skolinspektionen, 2012).

För att förskolan ska kunna uppfylla sitt uppdrag behövs en fysisk och pedagogisk miljö med
material som främjar barnens utveckling och lärande. Arbetet med förskolans miljöer är också en
viktig del av arbetet med barns delaktighet, dels utifrån tillgänglighet, dels utifrån inflytande på
hur miljöerna utformas tillsammans med barnen (Skolinspektionen, 2012, s.26).  

Björklid (2005) skriver att om förskoleverksamheten ska kunna arbeta i fokus mot läroplanens mål
måste förskollärarna kunna skapa miljöer, där barnen uppmuntras till olika typer av verksamheter
och handlingar, till upptäckande och utforskande. Vidare menar författaren att miljön kommunicerar
med barnen  om vad som finns  att  göra  och  att  miljön  ska  kunna  förändras  efter  vilket  intresse
barngruppen har. Då är det också av stor vikt att barnen får delta i  utformningen av den fysiska
miljön på förskolan. Miljön måste vara stimulerande, tillgänglig och trygg, annars kommer barnen
inte att utforska och leka i miljön ( Björklid, 2005).

Ett stort ansvar läggs på förskollärarna när de ska organisera sina miljöer. Förskollärarna behöver vara
medvetna om vad den aktuella barngruppen behöver och är intresserad av för att lättare kunna skapa
stimulerande  miljöer  som  utmanar  barnen  (Björklid,  2005). Dahlberg  och  Åsen  (2011)  menar  att
pedagoger, miljö och barn ska ses som en helhet och att pedagoger ska använda sig av den fysiska
miljön som ett redskap för lärandet.
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Utmaningen som uppstår för förskollärarna är att det inte finns några tydliga direktiv för hur miljön
ska utformas i förhållande till barnens behov och riktlinjerna i Lpfö98, (Skolverket, 2011).  Det handlar
om en tolkningsfråga, hur tolkar förskollärarna det som står skrivet i läroplanen.

Sheridan,  Sandberg och Williams (2015)  har  i  sin  studie  intervjuat  förskollärare om hur de själva
resonerar kring förskollärares kompetenser och bland annat hur de ser på sina kompetenser när det
gäller miljön. Förskollärarna i studien menade att det är viktigt att organisera en miljö där barnen ges
möjligheter till olika aktiviteter. Barnen behöver i miljön dels kunna röra på sig, få lugn och ro samt
dela in sig i mindre grupper för att arbeta. För att göra detta möjligt organiserade förskollärarna i
studien rumsliga arrangemang, rum i rummen. Genom att till exempel ordna ett rum att bygga i blev
också förskollärarnas egen planering och vilken kunskap de har för avsikt att barnen ska lära sig,
fysiskt synlig. En förskollärare i studien menar att ”Det finns en medvetenhet i hur du kan ordna och
använda ett rum. Att det blir tydligt för barnen om vad som kan hända i det rummet”. (Sheridan,
Sandberg & Williams, 2015, s.79)

Utifrån detta kan det vara intressant  att  undersöka vad det är som enligt  förskollärarna påverkar
utformningen av miljön och vilka aspekter förskollärarna anser vara centrala för att skapa lärmiljöer.

Jag har under mina verksamma år och under den verksamhetsförlagda utbildningen själv upplevt
stora skillnader i hur förskollärare utformar sina innemiljöer.  Denna erfarenhet i kombination med att
det  finns  begränsat  med forskning inom området  har  gjort  mig  intresserad av  att  undersöka hur
verksamma förskollärare i förskolorna tänker kring och utformar den fysiska innemiljön på förskolan
för att uppnå mål utifrån läroplanens riktlinjer.
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Bakgrund

I det här avsnittet kommer jag att presentera vad tidigare forskning säger om innemiljöns betydelse
och hur den kan organiseras  för att uppnå mål gällande miljön,  utifrån läroplanens riktlinjer.  Jag
kommer även att ta upp förskollärarens roll och barnens delaktighet i utformningen av innemiljön.

Innemiljöns betydelse för barnen och verksamheten

Förskolans miljö är enligt Björklid (2005) ett av barnets första möte med det formella lärandet. Barn
tillbringar idag större delen av sin tidiga barndom på  förskolan och utformningen av förskolans miljö
har därmed en betydande roll  i  barnets lärande och utveckling. Barns lärande och utveckling kan
missgynnas om miljön inte prioriteras anser Björklid (2005). Nordin-Hultman (2004) menar att när det
diskuteras kring barns lärande och utveckling utgår man ofta utifrån den sociala aspekten och därför
glöms det bort vilken inverkan inredningen och utformningen av miljön har.

Maxwell (2007) har i en studie undersökt den fysiska miljöns betydelse för barnens kompetens. Hon
upptäckte att det är viktigt med tydlighet i miljön, det får barnen att känna att de är kompetenta. En
miljö som är tydlig hjälper barnen att förstå hur utrymmet kan användas och bidrar därigenom till
utveckling av kompetens. Miljön ska tydligt visa både vad som förväntas att barnen ska klara av på
egen hand och vad som finns att  uppleva i miljön (Maxwell, 2007). Barn utforskar med hela kroppen
och på så vis erövrar barnen de kroppsliga upplevelserna av miljön menar Björklid (2005). Författaren
fortsätter  med att  säga att  variation  och tydlighet  i  miljön skapar möjligheter  för  barn att  kunna
utforska kreativt och med hela kroppen. Att alla sinnen hos barnen ska väckas är ett viktigt perspektiv
att ha i åtanke när miljön ska organiseras på förskolan (Björklid, 2005).

Dahlberg  och  Åsén  (2011)  menar  att  de  senaste  tjugo  åren  har  många  svenska  förskolor  varit
inspirerade av Reggio Emilias filosofi. ”I Reggio Emilia brukar man tala om miljön som den tredje
pedagogen, utöver de två pedagoger som brukar finnas i varje barngrupp.” (Dahlberg & Åsén, 2011, s.
253) Att den fysiska miljön är i ständig kommunikation med individen är något som enligt Reggio
Emilias filosofi genomsyrar verksamheten. Miljön sänder ut budskap om vad som förväntas ske i de
olika miljöerna och genom en att ha en inspirerande miljö som ger barnen möjlighet att tänka, känna
och handla får vi barn som utforskar vilket leder till ett lärande, menar  Dahlberg och Åsén (2011).
Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) menar att barnen under sina år på förskolan ska överösas
med en mängd olika sätt att få uttrycka sig på. Därmed blir det upp till pedagogerna att åstadkomma
en miljö som gör det möjligt för barnen att få uppleva detta. 

Miljöns utformning och barns tillgång till miljön

I förskolan ska barnen ges möjlighet till olika uttrycksformer (Skolverket, 2011). Pramling Samulesson
och Sheridan (2016) menar att det då är viktigt hur miljön organiseras och vad som erbjuds barnen.
Vidare  säger  författarna  att  om  barnen  ska  kunna  stödjas  och  utvecklas  måste  förskolan  kunna
erbjuda  många  olika  uttrycksformer.  Det  innebär  att  förskollärarna  måste  se  till  att  det  finns  ett
mångfald av tillgängligt material för barnen. Beroende på vilket material som erbjuds och hur det
erbjuds, inspirerar det barnen att uttrycka sig på olika sätt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). 
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Den pedagogiska miljön utgör det sammanhang inom vilket barnens lärande i förskolan sker.
Den pedagogiska miljön bör därför vara utformad så att barnens allsidiga utveckling främjas
genom ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet och skaparlust (Pramling Samuelsson & Sheridan,
2016, s 97).

Nordtømme  (2012)  har  genomfört  en  studie  på  två  norska  förskolor  och  genom  att   videofilma,
fotografera och föra fältanteckningar har författaren kommit fram till att förskolan erbjuder många
miljöer och utrymmen som erbjuder möjligheter till utveckling och lärande för barnen. Ett rum eller
en miljö  bjuder in  och inspirerar  barnen på olika  sätt  beroende på hur det  är  utformat och vilka
material som finns. Författaren upptäckte också att när den fysiska miljön erbjuder olika höjdnivåer
att befinna sig på, möjliggör det för barnen att få en översikt, eller utkiksplats, över kompisarnas lek
och att kunna delta i det som händer fast på håll (Nordtømme, 2012).  Björklid (2005) betonar i sin
rapport  att  ”Barn  ska  kunna  leka  ostört  med  minsta  möjliga  avbrott  i  leken.  Miljön  ska  vara
självinstruerande så att barnen inte behöver be om hjälp utan kan klara sig själva.” (s.11) Författaren
menar vidare att det borde finnas olika platser på förskolan där ett barn kan få vara i fred, men också
platser där en grupp barn kan gå undan och i lugn och ro få leka tillsammans  utan att bli störda. Då
behöver miljön arrangeras så att det finns många små utrymmen att använda sig av samt att miljöerna
är tydliga och tillgängliga och ger barnen tillfällen att så mycket som möjligt kunna vara självständiga
(Björklid, 2005). 

I sin avhandling visar Eriksson Bergström (2013)  på hur flexibilitet kan vara bra, och att ytor med stor
flexibilitet  kan användas mer än de ytor som väldigt tydligt visar på vad som ska göras just där.
Miljöer med mer frihet kan väcka barnens fantasi och genom det bidra till mer uppfinningsrik lek. Det
är  inte  alltid  som  barns  egna  uppfinningar  stämmer  överens  med  pedagogernas  normer  och
värderingar. I bland använder barnen möbler och material till andra saker än vad de är avsedda för
(Eriksson  Bergström,  2013).  Material  som för  barnen är  anpassningsbara  är  enligt  Björklid  (2005)
viktiga. Det kan handla om små bord, filtar eller andra flyttbara saker. Tillgängligheten av det lösa,
lättillgängliga materialen är också något som Eriksson Bergström (2013) anser vara viktiga för leken,
som i sin tur är viktig för hur samspelet mellan barnen och den fysiska miljön utvecklas. Eriksson
Bergström (2013) hävdar även att allt för färdigmöblerade rum kan skapa hinder för spontana lekar,
och att rum som inte har förutbestämda funktioner utnyttjas mer av barn. Barnen skapar då sina egna
lekmiljöer  utifrån  deras  fantasi.  Dessa  miljöer  framstår  som  mer  spännande  hos  barn  (Eriksson
Bergström,  2013). De Jong (2010)  skriver  att  även rummens storlek  och hur  många som får  plats
samtidigt i samma rum är en aspekt att ta fasta på eftersom det kan få betydelse för barnens skapande
av sociala relationer. Genom att ha dessa regleringar menar De Jong (2010) att  barnens skapande av
sociala relationer kan komma i kläm eftersom de inte alltid kan vara tillsammans med de kompisar de
vill.

Åberg  och  Lenz  Taguchi  (2005)  har  diskuterat  kring  pedagogers  strävan  efter  att  skapa  en
lärandemiljö för barnen. Författaren beskriver hur en grupp pedagoger har arbetat med miljön och
hur barnen fick anpassa sig till den miljön. Men barnen förstod inte hur de skulle aktivera sig i den
aktuella miljön. Pedagogerna tänkte att det var barnen det var ”fel” på som inte förstod vad de kunde
göra i miljön. Att det kunde ha att göra med hur de organiserat miljön tänkte de inte på. Till  slut
förstod pedagogerna att miljön måste anpassas till barnen och inte barnen till miljön (Åberg & Lenz 
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Taguchi, 2005). Författarna skriver även att: ”Om vi inte medvetet observerar (lyssnar på) vad barnen
gör och hur barnen använder miljön, blir det svårt för oss att förstå hur vi skapar en miljö som är
intressant och spännande för barnen.” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.28) Detta är även något som
Nordin-Hultman  (2004)  uppmärksammar  i  sin  studie.  Författaren  menar  att  barns  beteende  kan
variera beroende på miljön. Ett livligt barn kan till exempel bli mer livligt i en viss miljö och nästan
lugn i en annan miljö, allt beroende på hur rummen är organiserade  (Nordin-Hultman, 2004).

Barns delaktighet i utformningen av innemiljön

Björklid (2005) anser att  barnen ska vara delaktiga i  sitt  eget lärande och därför är det viktigt att
barnen får vara med och tycka till och organisera miljön. Alla rum ska vara tillgängliga under hela
dagen och barnen ska kunna ändra om i rummen beroende på vad de vill leka (Björklid, 2005). Även
Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) visar på att det är viktigt att barnen får vara delaktiga i
utformandet  av  miljön.  De  olika  rummen  som  finns  på  förskolan  bör  barnen  och  förskollärarna
organisera tillsammans.  Författaren betonar även att  miljön ska kunna vara föränderlig utifrån de
intressen som barnen visar  (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016).

Nordin-Hultman (2004) diskuterar kring den pedagogiska miljön och anser att den ofta är mer eller
mindre  reglerad efter  rum och tid.  Till  exempel  så  styr  den barnen för  mycket  med vad de kan
aktivera sig med i ett visst rum, vad de skall göra vid olika tider och vilka material som finns att tillgå.
I och med detta så begränsar det barnens inflytande över vilka rum de har möjlighet att använda och
vilka aktiviteter de kan utföra, vilket motsätter det som Björklid, (2005) och Pramling Samuelsson &
Sheridan (2016) säger ovan.

Pedagogens förhållningssätt och arbete med miljön

Tidigare  forskning  (Granbom,  2011;  Williams,  Sheridan  &  Sandberg,  2014;  Sheridan,  Williams,
Sandberg  och  Vuorinen,  2011;  Sheridan,  Sandberg  och  Williams,  2015) inom  området  belyser  att
pedagoger ska ha grundläggande kunskaper och erfarenheter om vad som är viktigt i verksamheten
och om den fysiska miljöns olika betydelser. De kan då på ett genomtänkt sätt utforma fysiska miljöer
utifrån barnens intresse menar Granbom (2011) i sin avhandling om lärares sociala representationer av
förskolan  som pedagogisk  praktik. Pedagogers  uppgift  är  att  ta  till  vara  barnens  intressen  samt
utforma en fysisk miljö som är stimulerande för barnen (Granbom, 2011).

Williams, Sheridan och Sandberg (2014) har i en studie undersökt hur förskollärare beskrivit vilket
lärande  som  är  viktigt  i  verksamheten.  De  kom  fram  till  att  det  fanns  två  olika  saker  som  det
fokuserades på, ett var där barns sociala utveckling bedömdes vara viktigast och ett där barns sociala
utveckling  tillsammans  med  kunskapsutveckling  sågs  som  förenade  med  varandra.  Författarna
beskriver  att  förskollärare  som lade  fokus  på  social  utveckling  gärna  undvek  ämnen som kunde
förknippas  med  skolan.  Medan  de  pedagoger  som  hade  fokus  på  både  social  utveckling  och
kunskapsutveckling istället koncentrerade sig på att skapa tillfällen för barnen att ta till sig många
olika lärdomar. Williams, Sheridan och Sandberg (2014) menar att verksamheter där pedagoger ser
kopplingen mellan det sociala lärandet och det kognitiva lärandet anses vara  högkvalitativa.
Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har genomfört en studie i vilken de vill synliggöra
vad förskollärare ser som nödvändiga förmågor inom förskolläraryrket. Studiens resultat visade på att

8



medvetenhet, ömsesidighet,  närvaro samt att kunna fånga ögonblicket var  nödvändiga  kunskaper
hos  en  bra  förskollärare.  Det  visade  sig  att  i  förskolor  som  sas  vara  av  hög  kvalitet  befann  sig
förskollärarna nära barnen för att få syn på vad som fångade barnens intresse. Författarna beskriver
att synen på hur barn lär sig är olika från förskollärare till förskollärare. De förklarar att det delvis
beror  på personlighet,  men ser  också att  det  handlar  om förskollärarens syn på barn,  deras egna
lärande och förskolans kultur. 

Sheridan,  Sandberg  och  Williams  (2015)  har  genomfört  en  studie  som  bland  annat  handlar  om
organisationskompetens.  I  studien  deltog 30 förskollärare från 30 olika  förskolor.  Genom att  göra
intervjuer  och observationer  kom författarna fram till  att  organisationskompetens  handlar  om att
kunna  ”Organisera  en  öppen,  tolerant,  dynamisk  och  utmanande  miljö  för  barns  lärande  och
utveckling i förskolan.” (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015, s.78) Vidare beskriver författarna att
det bör vara en miljö som barnen kan påverka och vara delaktiga i och den bör anpassas efter barnens
ålder  intressen,  behov  och  önskade  aktiviteter.  För  att  åstadkomma  detta  organiserades  rum  i
rummen. I dessa rum i rummen arrangerades till exempel byggrum som då också gav en tydlighet till
barnen om vad som fanns att göra. Att organisera miljön så att den både ger utrymme att röra sig, att
kunna arbeta i mindre grupper och att kunna gå undan och få lugn och ro framkom i studien som
viktiga aspekter. Även att organisera material menar Sheridan, Sandberg och Williams (2015) ingå i
organisationskompetens. Författarna skriver om materialet att: ”Det är viktigt att de är könsneutrala
och  kan  organiseras  på  sådant  sätt  att  de  är  utmanande,  synliga  och  tillgängliga  för  barnen.”
(Sheridan, Sandberg & Williams, 2015, s.79) 
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Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur fem förskollärare resonerar kring och organiserar den
fysiska innemiljön för att uppnå mål utifrån läroplanens riktlinjer.

I denna studie kommer jag att utgå ifrån dessa frågeställningar:

• Hur resonerar förskollärarna om genomförandet av det pedagogiska uppdrag de har i den
aktuella innemiljön?

 
• Hur organiserar förskollärarna sin innemiljö  just nu?
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Metod 
I detta avsnitt presenterar jag val av metod för insamling av min data, mitt urval av informanter samt
hur  studien  genomfördes.  Sedan  följer  etiska  de  övervägandena,  analysmetod  och  slutligen  en
metoddiskussion. 

Val av metod

Eftersom studien syftade till att undersöka hur fem förskollärare resonerar kring och organiserar den
fysiska  innemiljön för  att  uppnå mål  utifrån läroplanens  riktlinjer, så  valde jag  att  genomföra en
kvalitativ  studie  med  intervjuer  samt  en  guidning  på  respektive  förskollärares  förskola.  Jag
genomförde både en semistrukturerad intervju där vi satt ner och informanten fick svara på ett antal
frågor utifrån en intervjuguide samt ett mer ostrukturerat samtal under en guidning i innemiljön på
förskoleavdelningen. Jag valde att under första delen av intervjun använda mig av semistrukturerad
intervju för att ha en viss intervjuguide att utgå ifrån och för att säkerställa att jag inte tappade tråden
utan höll mig till det som var väsentligt för min studie. Under guidningen kunde informanten tala
mer  fritt  genom  att  jag  använde  mig  av  en  ostrukturerad  intervju  med  ett  par  övergripande
samtalsområden. Intervjuer kan vara en bra metod för att kunna få fram beskrivningar av det ämne
som vill studeras (Svensson & Ahrne, 2011). Vilken tillämpning informanterna använder i praktiken
och vilken syn på och erfarenheter de har av något är sådant som går att få fram vid intervjuer enligt
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011). Kvalitativa intervjuer som är öppna och delvis strukturerade
kan ge en bred bild av mitt  intresseområde.   

Urval

Med tanke på tiden jag hade till förfogande för att genomföra min studie planerade jag att börja med
fem intervjuer för att se om det var tillräckligt för att få ett bra material. Dock var jag medveten om att
jag kanske skulle få utöka antalet informanter vid ett senare skede. Eriksson-Zetterquist och Ahrne
(2011) menar att det ofta kan behövas mellan sex-åtta informanter för att få fram ett material som visar
på något mer än bara personliga åsikter eller uppfattningar från informanterna. 

Jag  planerade  att  intervjua  utbildade  förskollärare  som arbetade  på  olika  förskolor  inom  samma
kommun. Jag valde förskolor genom att gå in på kommunens hemsida där alla kommunala förskolor
finns med. Förskolorna jag valde var förskolor som jag inte hade någon anknytning till och det var ett
medvetet val. Detsamma gällde valet av förskollärare. Om jag valt förskolor och förskollärare jag haft
någon sorts anknytning till tidigare skulle det vid analysarbetet finnas en risk att jag inte skulle kunna
förhålla  mig  objektiv  och  i  stället  lätt  influeras  av  min  föreställning  om  förskolorna  och  de
förskollärare som arbetar där. Valet av förskolor och informanter blev nu slumpmässigt. 

Jag skickade först ut ett missiv (bilaga 1) med e-post till förskolechefen där jag talade om studiens
syfte, ungefär hur lång tid intervjun skulle komma att ta samt informerade om de etiska principerna.
Ett par dagar senare kontaktade jag de fem förskolorna för att höra om missivet kommit fram och om 
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det  fanns  någon förskollärare  på  förskolan  som  var  intresserad  av  att  delta  i  studien  genom  en
intervju. Jag fick ringa upp förskolecheferna ett par gånger innan jag fick tag på förskollärare som var
villiga att ställa upp på en intervju. Missivet skickades slutligen också till de förskollärare som ville
delta i mina intervjuer.

Informanterna  var  alla  utbildade  förskollärare,  hade  arbetat  som förskollärare  mellan  5-26  år,  på
nuvarande förskola mellan 4-13 år och även arbetat på ett antal andra förskolor. Två av  informanter
arbetade på avdelningar med bara femåringar, medan tre informanter arbetade på avdelningar med
barn mellan 1-5 år.

Genomförande

Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats. Förskollärarna fick själva bestämma platsen där
intervjuerna  skulle  ske  för  att  de  skulle  känna  sig  bekväm  med  situationen  (Stukát,  2011).  Jag
genomförde först intervjuerna tillsammans med informanterna genom att sitta ner i ett avskilt rum
och intervjua dem och efter det genom att bli guidad runt på avdelningen. Under guidningen fick
informanten  visa  mig  hur  de  hade  organiserat  sin  innemiljö  samtidigt  som  informanten  och  jag
samtalade kring vad vi såg och vad som gjorde att det såg ut som det gjorde i den aktuella innemiljön.
Detta för att jag skulle få en så bred bild som möjligt kring det aktuella området. Jag använde mig av
en intervjuguide  (bilaga 2)  där  jag hade konstruerat  ett  antal  frågor,  för  att  sedan följa  upp med
följdfrågor under den sittande intervjun. En av intervjufrågorna i intervjuguiden var: Hur tolkar du
det  som  står  i  läroplanen  kring  miljön?  Den  mening  ur Lpfö  98,  (Skolverket,  2011) jag  ville  att
förskollärarna skulle tolka var: ”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande”. (s.9) Detta för
att knyta an till syftet och det som står i Lpfö 98, (Skolverket, 2011) kring miljön. Under guidningen
användes  två  ämnesområden  (bilaga  2)  att  samtala  kring.  Eriksson-Zetterquist  och  Ahrne  (2011)
skriver att ”när man gör kvalitativa intervjuer kan man göra på olika sätt och variera hur många mer
fasta frågeformuleringar man vill ha med vid intervjun och i vilken utsträckning man vill komplettera
med mer öppna frågor.” (s.40) Genom att ställa följdfrågor utifrån de svar jag fick av informanten så
kunde jag  även få  svar  på  andra  frågor  och därigenom få  syn  på  fler  aspekter  inom  mitt  valda
intresseområde (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Jag gjorde ljudinspelningarna med hjälp av mobiltelefonen samt att  jag antecknade lite  samtidigt.
Inför varje intervju meddelades  informanterna om min avsikt att använda ljudinspelning och fick på
så vis ge sin tillåtelse till detta.  Att samtidigt anteckna är något som Eriksson-Zetterquist och Ahrne
(2011) rekommenderar eftersom anteckningarna kan komplettera den inspelade intervjun genom att
jag kan anteckna eventuella gester eller ansiktsuttryck som informanterna gör. En annan fördel med
att anteckna är att jag kan lyckas fånga det som sägs efter det att ljudinspelningen stängts av och som
kan bidra till arbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Anteckningarna utgör också en säkerhet
för att inte stå helt utan material om inspelningstekniken  skulle sluta fungera. 

Intervjuns tidsåtgång hade jag  planerat  till  60-75  minuter.  Enligt  Eriksson-  Zetterquist  och Ahrne
(2011) är 45-60 minuter lämplig och normal tid för en intervju. Men eftersom jag även ville bli guidad 
runt i förskolans innemiljö lade jag på lite extra tid. De flesta intervjuer landade på cirka 60 minuter,
30 min sittande intervju och 30 min guidning. 
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Etiska överväganden

För att hålla en god forskningsetik använde jag mig av de fyra etiska principer som Vetenskapsrådet
antagit (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2002).

För att uppfylla informationskravet  informerade jag om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till och
hur materialet skulle användas, så väl i det missiv jag skickade till förskolechefen och förskollärarna
samt  vid  själva  intervjutillfället.  I  enlighet  med  samtyckeskravet gjorde  jag  det  tydligt,  både i  den
skriftliga och muntliga informationen, att informanternas deltagande är frivilligt och att de när som
helst  under  processen  får  avbryta  om  de  känner  för  det.  För  att  uppfylla  konfidentialitetskravet
informerade jag att jag inte medvetet kommer att avslöja informanternas identitet och att fingerade
namn kommer att användas både i analysarbetet och i den slutgiltiga rapporten. Ljudinspelningar,
transkriptioner och anteckningar kommer att förvaras utom räckhåll  för utomstående under arbetet
med studien, och köras i dokumentförstöraren när studien är slutförd och godkänd. I enlighet med
nyttjandekravet  användes det  insamlade  materialet  enbart  till  denna  studie,  vilket  informanterna
informerades om.

Analysmetod

Efter avslutade intervjuer har jag transkriberat,  läst, analyserat och tolkat mitt  insamlade material.
Redan under transkriberingen försökte jag få en bild av materialet. Jag valde därför att transkribera
intervjuerna  eftersom  de  var  genomförda för  att  inte  behöva  sitta  med  alldeles  för  många
transkriberingar på samma gång.  Efter transkriberingen skrevs materialet ut och lästes flera  gånger
för att bättre hitta det som utmärker sig eller finna återkommande mönster (Rennstam & Wästerfors,
2011). När materialet lästs igenom ett flertal gånger kunde jag urskilja olika teman, mönster, likheter
och olikheter. Efter att jag upptäckt dessa likheter och olikheter uppstod det olika kategorier som blev
relevanta för  min studie.  För att  skapa ordning i  mitt  material  sorterade och reducerade jag mitt
material genom att klippa ut relevanta delar och placera i högar utifrån de olika kategorier jag funnit.
Rennstam och Wästerfors (2011) påtalar att det är en massiv mängd data jag har att arbeta med och
det  är  därför  av  vikt  att  jag  reducerar  och  sorterar  empirin  i  olika  grupper  och försöker  urskilja
mönster.  Rennstam och Wästerfors (2011) menar också att det i kvalitativa studier är avvikelser och
innehåll som är viktigt, istället för mängden data. 

Metoddiskussion

Genom att välja att använda intervjuer vid insamlandet av material kan det vara svårt att få en så sann
bild som är möjligt. Men genom att informanten även fick visa på hur avdelningen är organiserad och
berätta hur man tänkt kring miljöerna anser jag att materialet blir lite mer trovärdigt eftersom jag med
egna ögon kunde se hur det såg ut, vilket ledde till  att det blev lättare för mig att  tolka det som
informanterna gav uttryck för.  Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) anser att det är en fördel att
kombinera intervjuer med ytterligare en metod. I och med att jag under guidningen på avdelningen
med egna ögon kunde se det som informanterna gav uttryck för blev det för mig en sorts observation
som tillsammans med det samtal vi förde under guidningen gav mig en bättre bild av det material
informanterna gav mig. 
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Min ambition var att objektivt bearbeta materialet, även om jag var medveten om att sann objektivitet
inte går att uppnå. En viktig del i det var att jag var noga med att mina tidigare kunskaper om ämnet
inte skulle visa sig i de frågor jag ställde till informanterna. Även i producerande av frågorna är det av
vikt att inneha en neutral hållning och opartiskhet (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011).  Som jag i
urvalet nämnde kontaktade jag för mig okända förskolor och förskollärare. Detta för att uppnå en så
stor objektivitet som möjligt under analysen. Ett annat medvetet val jag gjorde var att inte berätta att
jag själv arbetade på en förskola. För mig kändes det bäst så eftersom jag var rädd att intervjuerna
annars skulle präglas av mycket ”du vet ju hur det är” och så vidare. Nu kunde jag istället försöka
vara en helt ovetande person.

När det gäller urvalet av informanter så fann jag det relativt svårt att få tag på förskollärare som ville
eller kunde vara med på en intervju. Jag fick ringa upp förskolecheferna ett par gånger innan jag fick
tag på förskollärare som var villiga att ställa upp på en intervju. Jag tänker att  det lätt blir  så att
förskolecheferna lämnar en förfrågan till förskollärarna angående intervjun och sedan glöms det lite
bort, så kändes det i mitt fall.  

Jag är medveten om att studien kan ha brister eftersom den endast är baserad på fem förskollärare.
Med en större undersökningsgrupp skulle kanske studien bli mer trovärdig, men det räckte tyvärr
inte tiden till denna gång. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar, som jag också skrivit ovan, att
det ofta kan behövas mellan sex-åtta informanter för att få fram ett material som visar på något mer än
bara personliga åsikter eller uppfattningar från informanterna.  En större undersökningsgrupp skulle
också kunna bidra till studiens generaliserbarhet (Svensson & Ahrne, 2011). Det kan även vara så att
det  som informanterna egentligen menar inte är vad intervjuaren uttolkar (Eriksson-Zetterquist  &
Ahrne, 2011).

Men jag fick mina fem intervjuer och tycker att jag fick ett material som kändes tillräckligt och jag
kunde börja  urskilja  likheter  och  olikheter  i  de  svar  som uppkom och de  mönster  som bildades
(Eriksson-Zetterquist  &  Ahrne,  2011).  Eftersom  urvalet  av  informanter  var  slumpmässigt  och  tre
informanter arbetade på avdelningar med barn mellan 1-5 år och två informanter på avdelningar med
bara femåringar är det svårt att säga om detta på verkade mitt resultat. Kanske skulle resultatet blivit
ett annat med informanter som arbetade med exakt samma ålder då det visat sig att man organiserar
innemiljön på ett annat sätt när det finns yngre barn på avdelningen. Annars tänker jag att trots det
slumpmässiga urvalet fick jag ett bra spann på hur länge informanterna har arbetat inom förskolan
vilket kan vara både en fördel och en nackdel, men jag ser det som en fördel eftersom det är intressant
att se hur lika eller olika förskollärare resonerar beroende på hur länge de varit yrkesverksamma. Jag
fann  inte  att  det  var  någon  skillnad  i  resultatet  som  berodde  på  hur  länge  förskollärarna  varit
yrkesverksamma, det handlade mer om vilken ålder det var på barnen de arbetade med.
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Resultat
Här presenteras resultatet av min studie,  vars syfte var  att  undersöka hur en grupp förskollärare
resonerar kring och organiserar den fysiska innemiljön för att uppnå mål utifrån läroplanens riktlinjer.
I resultatdelen har jag valt att fokusera på resultatet av de svar jag fått under intervjufrågorna och vad
förskollärarna berättat under guidningen. Jag har medvetet valt bort att redogöra för vad jag själv
observerat under guidningen och hur det såg ut i miljöerna på respektive förskola då jag ansåg att det
inte skulle hinnas med inom den tid jag hade till förfogande. 

Under  analysen  har  jag  kunnat  urskilja  olika  mönster  som  bildat  olika  kategorier  som  stämmer
överens med mina frågeställningar under syftet. Dessa kategorier har jag delat in i mer övergripande
rubriker samt underrubriker för att de ska bli mer överskådliga och tydliga.

Jag har intervjuat fem förskollärare, på fem olika förskolor inom en kommun i Mellansverige. I min
presentation av resultatet har jag använt mig av fiktiva namn på förskollärarna för att inte röja deras
identitet.  De  namn jag  använt  är  Therese,  Emelie,  Birgitta,  Pernilla  och Sara.  De  har  alla  arbetat
flertalet år inom förskolan och på många olika förskolor.

Viktiga faktorer i innemiljön

Att innemiljön är en viktig del i att uppnå mål i läroplanen var något som framkom hos flera av de
förskollärare som deltagit i studien. De menar att det är i innemiljön som de befinner sig större tiden
av dagen och då blir den viktig.

Det är i innemiljön som vi tillbringar mesta tiden och då är det viktigt att vi pedagoger har
tänkt till och fått till en innehållsrik och inbjudande miljö. (Pernilla)

Barnen ska bli inspirerad till mycket och kunna lära sig mycket i innemiljön. Större delen av
verksamheten är inomhus och då vill man gärna  få in alla målen och det man strävar efter i
innemiljön.(Birgitta)

Något som alla  förskollärare  nämnde som en viktig  del  var  att  innemiljön skulle  vara  tydlig.  De
menade att en tydlig miljö gör det lättare för barnen att se vad som finns att göra och att barnen då
kan finna det som intresserar dem just då.

Den ska vara tydlig. Framför allt på den här förskolan där vi jobbar mycket med språk, barnen
har många olika språkbakgrunder, och då känns det som att det måste vara tydligt med hur
miljöerna är uppbyggda. (Therese)

Är det tydligt vad som finns att göra då fungerar det bra att vara inne med många barn också,
då kan de dela upp sig i många olika miljöer.(Emelie)
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Förskollärarnas tolkning av läroplanens riktlinjer om miljön

Förskollärarna fick under intervjun tolka en mening ur Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket,
2011).  ”Miljön ska vara öppen,  innehållsrik  och inbjudande.”  (s.  9)  uppfattade förskollärarna som
något som skall genomsyra hela verksamheten på förskolan eftersom det ingår i deras pedagogiska
uppdrag. Att det ska finnas tillgängligt material  som ska vara placerat synligt och inbjudande för
barnen samt att barnen ska känna sig välkomna och att det är roligt att komma till förskolans miljöer
var något som kunde utläsas utifrån förskollärarnas uttalanden.

Det tolkar jag som att när man kommer in i det här rummet; vad blir jag sugen på att göra. Det
ska vara tillgängligt  och lockande för att  jag ska bli  sugen att  leka.  Det är  viktigt  att  man
introducerar och visar upp på ett inspirerande sätt vad som finns. (Emelie)

Då ser jag framför mig spel och lite kulramar, att miljön ska vara öppen så till vida att de kan
plocka fram själva, dock är det ju en avvägning beroende på barnets ålder och så vidare. Men att
det inte är för mycket saker utan att vi istället byter ut saker ibland. (Pernilla)

Jag tänker att miljöerna ska vara roliga, innehållsrika och lockande för barnen, samtidigt som vi
ska försöka lära dem mycket också genom miljön. (Therese)

Miljöerna ska inspirera barnen att vilja ge sig hän och utforska det som finns och vad man kan
göra med det. Den ska verkligen bjuda in barnen tycker jag. (Sara)

Att miljön ska vara öppen tolkar jag som att den ska vara tillgänglig under hela dagen. En
innehållsrik miljö ska erbjuda mycket olika sorters material, mycket variation. Inbjudande, då
tänker jag lockande och inspirerande. (Birgitta)

Efter att jag tolkat och analyserat hur förskollärarna förstår denna mening i Lpfö 98, (Skolverket, 2011)
har jag kommit fram till att de anser att det bör finnas många varierade miljöer som tillgodoser barnen
med mycket kunskap och färdigheter. Det bör vara omfattande och varierad materialtillgång, det ska
vara tillgängligt och materialets signalvärde bör signalera till barnen att de ska komma och utforska
det. Materialets organisation bör vara på ett attraktivt sätt som gör att barnen genast vill ge sig hän
och börja utforska. Barnen ska också kunna utnyttja alla miljöer under hela dagen.

Innemiljöns utformning

Förskollärarna nämnde under intervjuerna och under guidningen på förskoleavdelningarna ett flertal
aspekter som de fann som viktiga vid utformningen av innemiljön. Utifrån min analys har jag funnit
både  likheter och olikheter i de aspekter som förskollärarna ansåg som viktiga. Jag har valt att
dela in dessa aspekter i de fem kategorier som följer nedan.
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Rum i rummen

Under  min  guidning  på  förskoleavdelningarna  passerar  vi  de  stora  rummen   som  förr  kallades
lekhall.  Dessa  rum  delas  enligt  förskollärarna  numera  ofta  in  i  många  olika  små  miljöer,  rum  i
rummen. Förskollärarna menar att genom att organisera olika små miljöer i ett rum kan många barn
vistas i samma rum. Genom att välja olika miljöer i rummet att vara i kan barnen leka några barn
tillsammans i en miljö och några andra i en annan miljö utan att störa varandra.

I våran lekhall har vi försökt göra små stationer så att man kan vara flera samtidigt och ändå
inte vara störande för varandra. Man ska kunna leka med sitt lego där och sina djur där... man
är i samma rum men man stör inte varandra. (Emelie)

När vi är inne är det många barn som ska vara inne samtidigt. Då tycker jag att det ska finnas
saker som barnen kan göra och olika ställen där barnen kan vara när vi är inne, man skapar rum
i rummen.(Therese)

Man måste utnyttja lokalernas potential, varenda vrå. Som det har fungerat nu, med den här
gruppen som vi har haft i år, har det fungerat jättebra med att ha de här små lekmiljöerna i det
stora rummet. (Birgitta)

Antal barn per rum

Att antal barn som kan befinna sig i de olika rummen/miljöerna är en viktig del av utformningen av
innemiljön var något som visade sig under analysarbetet. Genom att förskollärarna organiserar många
små miljöer kan barnen sprida ut sig på avdelningen vilket leder till  att barnen får mer ro i leken
jämfört med om många fler barn skulle leka i samma rum. Något som flera förskollärare påpekade var
att de tillsammans med barnen hade bestämt hur många barn som kan vara i varje rum/miljö. Detta
menade förskollärarna dels bidrog till en lugnare miljö, men även att materialet som fanns där räckte
till alla som deltog.

Till exempel när vi introducerade deltasanden, då bestämde vi tillsammans med barnen att tre
barn var lagom för då fick man plats och stå runt sandlådan.(Emelie)

Här ser man hur många barn det kan vara i den här miljön. Alla miljöer har en sådan skylt där
vi bestämt tillsammans med barnen hur många man kan vara i den miljön samtidigt. Det tycker
vi fungerar jättebra, det blir lugnare på avdelningen och barnen delar upp sig mer i alla miljöer.
(Therese)

Vi har en begränsning i hur många man kan vara i vissa rum. Det är mest för att det inte ska bli
för mycket stoj och liv. Att de ska få lite lugn i leken och så räcker inte allt material alltid till så
många barn.(Sara)
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Förskollärarna hade uppfattningen av att det också blir väldigt tydligt för barnen om de kan gå in i en
miljö eller inte. De tittar då på skylten hur många barn den illustrerar eller vilken siffra som står där
och då  vet  de  om de kan gå in  eller  inte.  Där  får  vi  in  lite  matematik  också  anser  en pedagog.
Förskollärarna är tydliga med att påpeka att det är inget som är skrivet i sten utan det finns gånger
när det går att rucka på dessa ”regler”.

Lugna platser

Lugna platser var något som vissa förskollärare ansåg vara viktiga. Lugna platser användes ofta till att
läsa böcker eller att kunna gå undan och spela ett spel, som en pedagog uttryckte det. Förskollärarna
uppfattade också att de flesta barn någon gång under dagen hade behov att få gå undan på en lugn
plats. En del av dessa ställen användes också på morgonen när man öppnade förskolan och så många
barn inte kommit ännu. Då kunde förskollärare och barn sitta tillsammans och mysa på dessa platser.

Den här soffan till exempel blir som en trygghet för många barn. Här är det lite lugnare och de
kan gå undan och läsa en bok. Här startar vi ofta morgonen också och barnen som sovit brukar
sitta här en stund innan de kommer igång att leka igen. (Therese)

Det här rummet tyckte vi användes inte så mycket mer än att vi åt här. Men nu går de undan
hit om de vill spela ett spel eller titta i en bok till exempel. Det blir ett rum där det är lite
lugnare och man kan gå undan om man känner för det. (Pernilla)

Jag tror att de flesta barn har behov av att kunna gå undan på en lugn plats någon gång ibland.
Det måste finnas sådana platser där de kan få lugn och ro. (Sara)

Att lugna platser andades trygghet var något som kunde utläsas under analysarbetet. Ofta började
barnen dagen på dessa lugna platser när de blivit lämnade på förskolan på morgonen. Här brukade
barnen också sitta när de vaknat efter att ha sovit middag på förskolan. En lugn plats där de kan
hämta ny energi.

Tillgängligt material för barnen

När  det  gäller  tillgängligheten  av  material  för  barnen  skiljer  sig  förskollärarnas  åsikter  lite.  De
förskollärare  som  arbetade  på  1-5  års-avdelningar  uppfattade  att  det  var  svårt  att  ha  så  mycket
material framme som de skulle vilja i och med att de yngre barnen lätt kunde stoppa saker i munnen. 
Medan de som arbetade på 5 års-avdelningar ansåg att det var en självklarhet att barnen skulle kunna
ta för sig av allt material själva. Att det också kunde bero på vilken barngrupp man hade var ännu en
aspekt som kom upp. Har man en barngrupp med många impulsiva barn som inte riktigt har lärt sig
hur  de  ska  hantera  material  och  som dessutom  har  svårt  att  hantera  språket,  då  kan  det  bli  en
svårighet att ha för mycket material framme.
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Tanken att ha allting framme så att barnen får gå och plocka själv fungerar kanske inte alltid i
praktiken. Då har vi de här barnen som kanske är mera impulsiva, det händer liksom bara för
dem. Då blir det svårt. (Therese)

Allt material syns i miljöerna. Sen har vi givetvis påfyllningsmaterial som står i skåp. Men
annars tycker jag att vi har det mesta framme. (Birgitta)

Det är ju lite beroende på vilken ålder på barnen det är. Här har vi även småbarn och jag kan
tycka att man inte ska ha för mycket saker framme, utan istället byta ut materialet med jämna
mellanrum. Vi har nog inte så mycket material framme vill jag säga. Vi började faktiskt ta bort
lite  för något år  sedan för vi  upptäckte  att  det  blev ingen lek utan det  kastades  bara runt.
(Pernilla)

Det ska vara tillgängligt, synligt och lockande. Med bilder som visar vad som finns i olika lådor.
(Emelie)

Mycket finns framme och tillgängligt för barnen. Det är väl i ateljén som inte allt finns framme.
Det är svårare där för då måste vi nästan vara med barnen, speciellt de yngre barnen har svårt
att klara sig själva i ateljén. (Sara)

Jag tolkar detta som att de flesta förskollärarna gärna vill ha mycket material framme och synligt men
att  det  finns  vissa  orsaker  som  gör  att  det  blir  svårt  ibland.  Samtidigt  kan  jag  också  se  att  en
förskollärare tänker lite tvärtemot och menar att de har reducerat sitt material. Att för mycket material
kan ge upphov till svårigheter att använda materialet eftersom det inte blir någon ordning och att
materialet inte verkar inbjudande när det ligger slängt runt golvet.

Förskollärarna, miljön och det pedagogiska uppdraget 

Förskollärarnas medvetenhet och barnens inflytande när det gäller hur innemiljön ska organiseras
hänger mycket ihop upptäckte jag när datamaterialet analyserades och tolkades. Det framkom att en
medveten förskollärare som är lyhörd, verkligen lyssnar på barnen och tar till sig deras tankar och
idéer  också  uppfattas  kunna  utforma  en  innemiljö  som  stämmer  överens  med  det  barnen  är
intresserade av.

Man får ha ögon och öron öppna hela tiden för att fånga det som barnen intresserar sig för. Sen
är det bara att mata dem med sånt som berikar det de är intresserad av. (Birgitta)

Att spinna vidare på barnens intresse är viktigt. Vi såg att några barn var väldigt intresserade
av tågbana till exempel, så när vi fick köpa in saker satsade vi på att köpa en riktig tågbana. Sen
kan man utveckla det vidare och bygga upp en värld runt tågbanan. Det gäller att ge barnen
redskap och förutsättningar att utveckla leken. (Therese)
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Vi pedagoger måste känna att det är roligt att vi vill vara här för barnen och göra det bästa för
dem. (Sara)

Det är upp till oss pedagoger hur mycket vi vill flika in. Vi kan baka in allt som står i läroplanen
i verksamheten om vi bara vill. (Pernilla)

Innemiljön är någonting som förskollärarna uppfattar som i ständig förändring. De menar att de hela
tiden har tankar på vad som skulle kunna förändras i innemiljön för att den skall utvecklas och bli
bättre. Man kan tydligt se här nedan att förskollärarna är väl medvetna om att de själva har en viktig
roll  i  att  utforma  innemiljön  på  bäst  sätt.  De  uttrycker  även  att  det  handlar  om  barngruppens
sammansättning och vad som intresserar barnen, men även att de själva måste vara uppdaterade på
ny kunskap som finns att tillgå vad det gäller innemiljön.

Miljön är i ständig förändring. Nästan varje vecka gör vi någon förändring. Det behöver inte
vara något stort  varje gång, men en liten förändring som att byta ut material  till  exempel.
(Sara)

Så fort  barngruppen förändras  måste  vi  titta  och se om det  är  något i  miljön som behöver
förändras. (Pernilla)

Vi byter ut hela barngruppen varje höst eftersom vi bara har femåringar. Så åtminstone varje
höst görs miljön om, men även under året görs lite förändringar. (Therese)

Min roll som pedagog är att vara uppdaterad och medveten om hur innemiljön kan förändras för
att främja barnens lärande tycker jag. Då gäller det att jag är lyhörd och fångar det som tycks
locka barnen just nu. Men även att jag som pedagog är villig att förkovra mig och ta in ny
kunskap som finns om innemiljön. (Emelie)

Förskollärarna uttryckte att de hade stora möjligheter att organisera och förändra i innemiljön. De
menade att det var helt upp till dem själva och hur villiga de var att förändra. Att som förskollärare
vara uppdaterad och vilja hänga med i ny forskning och dylikt var också av stor vikt för att hitta
möjligheter att organisera innemiljön. Vad som intresserar barnen är en stor faktor för förskollärarna
för att kunna veta hur de ska förändra i innemiljön.

Det är väl bara fantasin och kreativiteten som sätter stopp egentligen. Strukturera och möblera
om har vi all möjlighet att göra. (Therese)

Vi försöker hela tiden att tänka, vi kollar mycket i rapporter och tittar på andra förskolor hur de
har gjort och bollar med varandra. Och naturligtvis barnens intressen. Det gäller att ha ögon
och öron öppna hela tiden. (Emelie)
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Det gäller att vi pedagoger är medvetna och ser vad barnen behöver just nu. Sen är det bara att
förändra därefter. (Pernilla)

Förskollärarna ansåg att det ibland fanns vissa begränsningar som  kunde sätta käppar i hjulen för
förändringar  men att  de  inte  störde  sig  så  mycket  på  dessa.  Två  sådana  begränsningar  var  den
ekonomiska biten och hur förskolans lokaler var utformade. Att det ibland blir köpstopp verkar vara
något som förskollärarna är medvetna om och inte kan göra så mycket åt. ”Man kan inte  hänga upp
sig på sådant som att det inte finns pengar utan man får göra det bästa av situationen och använda sig
av det man har” menade förskollärarna.

Ekonomiska begränsningar. Men man får inte bromsas av det heller tycker jag. Utan nu har vi
det här och får försöka göra bra saker av det. Man får inte fastna i det där att vi inte har pengar
och det är besparingar, då blir det ingenting till slut. (Emelie)

Till exempel i höstas var det köpstopp. Då kunde vi inte köpa in de saker vi behövde just då. Yta
och plats naturligtvis. Som ateljén till exempel, den kan man inte sätta var som helst, men då
kan man ta ut bitar från ateljén till rithörnan i stället. Vissa miljöer passar inte överallt, men
annars tycker jag inte att det finns några hinder. ( Therese)

Även när det gäller lokalernas ytor och utformning kände förskollärarna att det var sånt som de inte
kunde påverka. Det gällde istället att försöka hitta andra sätt att förändra och vara nöjd med det. 

Barnens delaktighet i innemiljön

Barnens delaktighet  i  utformandet  av innemiljön uttryckte förskollärarna på lite  olika  sätt.  Några
förskollärare  menade  att  de  alltid  försökte  att  inkludera  barnen när  de  såg  att  någon  miljö  inte
användes. Barnen fick då tillsammans med förskollärarna fundera och komma med förslag på vad
innemiljön istället  skulle  kunna innehålla.  Förskollärarna uttryckte också att  de ofta kom med lite
olika förslag utifrån vad de sett intressera barnen just nu. Ett beslut togs sedan genom att barnen fick
rösta. Ett par förskollärare menade att barnen inte var så mycket delaktiga i just utformningen av
innemiljön, utan att det var de själva som förändrade men utifrån vad de sett intresserade barnen.

En av dessa förskollärare menade att det mycket var på grund av att de hade så många yngre barn
som det var svårt att få delaktiga på samma sätt som man kan med äldre barn.

När vi såg att hemvrån inte användes pratade vi med barnen under en samling om vi kanske
skulle göra något annat i det rummet. Vi påtalade för barnen att de lekte ofta djur nuförtiden.
De lekte ofta lejon och tigrar och sånt. Kanske vi skulle göra ett djungelrum och det var barnen
med på. Sen fick de komma med idéer och förslag på hur det skulle se ut och så fick de tillverka
olika saker till djungelrummet. Till sist döptes rummet till  djungelrummet efter omröstning.
(Emelie)
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Vi gjorde en affär i hemvrån förra terminen och då fick barnen vara med och tillverka sedlar och
klippa ut mat från till exempel cornflakes-paket. (Therese)

Vi gör ju ofta om inför hösten och då är det svårt för de kommande barnen att få vara delaktiga.
Men sen är det inte säkert att den utformningen passar den nya barngruppen så då ändrar vi
om mitt i terminen. Då brukar barnen få vara med och komma med förslag hur de skulle vilja ha
det. Man gör ju alltid små förändringar under hela året så då blir de involverade. (Birgitta)

När vi förändrar är det nog vi pedagoger som gör det. Men våra barn är så små. Det går inte att
involvera dem i förändringar lika lätt som med stora barn. Men vi utgår alltid ifrån vad barnen
är intresserad av när vi förändrar. (Pernilla)

Att man lyssnar och tar till vara barnens idéer och önskningar var något som en förskollärare tog upp.
Barnen måste få känna att de blir lyssnade på och att deras önskan blir tagen på allvar. Alla barn kan
inte alltid få sin önskan uppfylld just nu, men då är det viktigt att vi kommer ihåg barnets önskan till
nästa tillfälle.

Vi måste prata med barnen och höra vad de är intresserade av att göra, de vet vad som finns i
miljöerna, och så får de säga vad de vill göra. Det är inte alltid de kan få som de vill men då vet
vi det till nästa gång, att Kalle ville vara i vattenleken. Då kan vi säga till Kalle att nästa gång
är det din tur. Då är det viktigt att vi pedagoger kommer ihåg det och låter Kalle vara där vid
nästa tillfälle. Här tycker vi att det då också är viktigt att påtala detta för Kalle, att kom du ihåg
att förra gången ville du vara i vattenleken men då var det fullt där. Men nu fick du det denna
gång istället. Så att barnen känner att de blir lyssnade på och tagna på allvar med det de vill.
(Emelie)

En annan aspekt som framkom i analysarbetet var att varje gång en förändring i innemiljön gjorts var
det  viktigt  att  tillsammans  med  barnen  bestämma  vilka  regler  som  skulle  gälla  i  den  aktuella
innemiljön.  Man  samlade  ofta  alla  barnen  i  en  samling  och  bestämde  tillsammans  regler  och
introducerade också allt material som fanns där och hur man fick använda det.

Det ät viktigt att introducera nya miljöer och nytt material för alla barn. Att man verkligen
visar vad som finns och hur man får använda materialet. Annars kan det finnas barn som inte
riktigt vet hur man gör och använder vissa material helt fel. Det kan också vara barnen som
introducerar för varandra. Vissa barn kanske inte varit med så mycket vid förändringen medan
andra varit med under hela processen. Då kan de barnen få visa vad som finns och hur man gör.
(Emelie)
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Här ser  vi hur barnen blir  delaktiga även i  introducerande av material  när  de själva får visa och
berätta för sina kompisar hur man använder ett material. Att få vara med och bestämma vilka regler
som ska finnas  i  en  speciell  miljö  bidrar  också  till  att  barnen får  ett  inflytande  över  sin  dag på
förskolan.
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Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp förskollärare resonerar kring och organiserar
den fysiska innemiljön för att uppnå mål utifrån läroplanens riktlinjer. Med utgångspunkt i min
problemformulering  kommer  jag  här  att  diskutera  och  relatera  det  resultat  som  framkommit  i
förhållande till tidigare forskning inom området.

Viktiga faktorer i innemiljön i relation till läroplanens riktlinjer om miljön

Under analysens gång har det blivit tydligt att förskollärarna tycker att innemiljön är viktig för att
uppnå mål i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2011). I analysen har det framkommit att
förskollärarna anser att  det bör finnas många varierade miljöer som tillgodoser barnen med mycket
kunskap  och  färdigheter. Barnen  ska  känna  sig  välkomna  och  att  det  är  roligt  att  komma  till
förskolans miljöer.  Det bör vara omfattande och varierad materialtillgång, det ska vara tillgängligt,
vara placerat synligt och inbjudande för barnen och materialets signalvärde bör signalera till barnen
att de ska komma och utforska det. Materialets organisation bör vara på ett attraktivt sätt som gör att
barnen genast vill ge sig hän och börja utforska. Barnen ska också kunna utnyttja alla miljöer under
hela dagen. Allt detta i  enlighet med  Lpfö 98, (Skolverket, 2011),  som skriver att  ”Miljön ska vara
öppen,  innehållsrik  och  inbjudande.”(s.9) Förskollärarna  menar  också  att  det  är  i  innemiljön  de
befinner  sig  större  delen  av  dagen  och  att  det  då  blir  viktigt  att  innemiljön  är  inspirerande,
innehållsrik och inbjudande samt att de försöker att organisera miljöerna så att alla målen i Lpfö, 98
(Skolverket, 2011) finns med i innemiljön. Detta framkommer också hos Björklid (2005) som menar att
barn  idag  tillbringar  större  delen  av  sin  tidiga  barndom  på  förskolan  och  att  utformningen  av
förskolans miljö därmed har en betydande roll i barnets lärande och utveckling. En slutsats man kan
dra är att förskollärarna anser liksom författarna att det är viktigt att  organisera innemiljön i enighet
med  Lpfö,  98,  (Skolverket,  2011).  Genom  att  använda  sig  av  läroplanen  vid  utformningen  av
innemiljön blir det lättare att se till att man inte missar någon bit som är viktig för barnens lärande och
utveckling.

Analysen visade också att det som förskollärarna uppfattade som en av de viktigaste aspekterna i
innemiljön var tydlighet. Att innemiljön är tydligt organiserad gör det lättare för barnen att se vad
som finns att göra och kunna finna det som intresserar dem just då. I Maxwells (2007) studie har
författaren kommit fram till  att en miljö som är tydlig hjälper barnen att förstå hur utrymmet kan
användas och bidrar därigenom till  utveckling av kompetens. Författaren anser att miljön tydligt ska
visa både vad som förväntas att barnen ska klara av på egen hand och vad som finns att  uppleva i
miljön.  Även  Björklid  (2005)  tar  upp tydlighet  tillsammans  med variation  som en viktig  aspekt  i
innemiljön.  Författaren menar  att  variation  och  tydlighet  i  miljön skapar  möjligheter  för  barn  att
kunna utforska kreativt och med hela kroppen. Att alla sinnen hos barnen ska väckas är ett viktigt
perspektiv att ha i åtanke när miljön ska organiseras på förskolan (Björklid, 2005). Detta håller inte
Eriksson Bergström (2013) med om. Hon menar i stället att ytor med stor flexibilitet kan användas mer
än ytor som väldigt tydligt visar på vad som ska göras just där. Sannolikt är det så att tydlighet är
något som bidrar till barns kompetens. I och med att barnen tydligt ser vad som finns att göra kan de 
också lättare förstå vad som förväntas av dem. Detta skapar möjligheter för barnen att kunna utforska
sinnrikt,  kroppsligt  och  handlingsmässigt  vilket  leder  till  kompetens.  Eriksson  Bergström  (2013)
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menar istället  att  miljöer med mer frihet  kan väcka barnens fantasi  och genom det bidra  till  mer
uppfinningsrik lek vilket i sin tur också leder till kompetenser. 

Innemiljöns utformning

De Jong (2010) menar att även rummens storlek och hur många som får plats samtidigt i samma rum
är en aspekt att ta fasta på.  Detta var något som kom fram i analysarbetet och visade sig genom att
förskollärarna oftast tillsammans med barnen bestämde hur många barn som kunde vara i de olika
rummen/miljöerna  samtidigt.  Detta  konkretiserades  genom  att  man  satte  upp  skyltar  vid
rummet/miljön som visade hur många man fick vara där samtidigt. Genom att ha dessa regleringar
menar De Jong (2010) att barnens skapande av sociala relationer kan komma i kläm eftersom de inte
alltid kan vara tillsammans med de kompisar de vill.

Det som De Jong (2010) ovan visar på får också betydelse för det som förskollärarna i studien kallade
för rum i rummen. Att dela in ett stort rum i många olika små miljöer, rum i rummen, var något som
analysen visade att förskollärarna upplevde vara bra för barnen. De menade att man kan vara många
barn i samma rum men leka i olika miljöer och på så vis inte bli så störande för varandra. Men även
detta kan då få betydelse för barns lekgemenskap och för hur de skapar sociala relationen eftersom
antalet barn i de små miljöerna blir begränsat. En slutsats man kan tänka sig är att förskollärarna inte
har uppfattat eller tänkt på betydelsen för barnens lekgemenskap och hur de skapar sociala relationer
just vid detta organiserande av innemiljön. Tanken hos förskollärarna har i stället legat på att utnyttja
lokalernas potential till fullo eftersom det vanligtvis är många barn samtidigt på förskolorna.

Att det bör finnas lugna platser där barnen kan gå undan och få vara i fred framkom i analysarbetet.
Förskollärarna menar att de flesta barn någon gång under dagen har behov av att gå undan på en lugn
plats. För förskollärarna i studien kunde dessa platser till exempel vara en soffa där barnen kunde gå
undan och läsa en bok eller bara sitta och ta det lugnt en stund när de till exempel sovit middag. Det
kunde också vara ett rum som inte användes så ofta, där kunde några barn gå undan och spela ett spel
i  fred.  Nordtømme  (2012)  upptäckte  i  sin  studie  även  att  när  den  fysiska  miljön  erbjuder  olika
höjdnivåer att befinna sig på, möjliggör det för barnen att få en utkiksplats där de kan sitta och titta på
kompisars lek och kunna titta på det som händer fast utan att själv delta. Det blir också en typ av lugn
plats att befinna sig på. Även Björklid (2005) anser att det bör finnas olika platser på förskolan som
erbjuder barnen en chans att få vara i fred, men även att en liten grupp barn ska kunna få gå undan
och leka utan att bli störda eller påverkade av andra. Följaktligen så verkar de flesta förskolor i min
studie ha sådana lugna platser av något slag. Hur de ser ut kan variera men ofta handlade det om en
soffa eller ett lugnt rum av något slag.

Pramling Samulesson och Sheridan (2016) menar att beroende på vilket material som erbjuds och hur
det erbjuds, inspirerar det barnen att uttrycka sig på olika sätt. Vidare säger författarna att för att
barnen ska kunna stödjas och utvecklas måste förskolan kunna erbjuda många olika uttrycksformer.
Det  innebär  att  förskollärarna  måste  se  till  att  det  finns  ett  mångfald  av  tillgängligt  material  för
barnen. Även Nordtømme (2012) har i sin studie kommit fram till att ett rum bjuder in och inspirerar 
barnen på  olika  sätt  beroende  på  vilka  material  som finns.  Min  analys  visar  att  förskollärarna  i
studien resonerar kring och organiserar sitt material på lite olika sätt, men att det till stor del beror på
praktiska orsaker. Två förskollärare ansåg att de hade ett rikt utbud av material och att allt fanns
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tillgängligt och synligt för barnen. De förvarade ofta material i genomskinliga lådor med bilder på
som visade vad som fanns i alla lådor. Mycket tydligt organiserat. Dessa förskollärare arbetade på
avdelningar med 5-åringar. Två förskollärare arbetade på avdelningar med barn mellan 1-5 år och
hade  alltså  även  yngre  barn  på  avdelningen.  De  uttryckte  att  det  var  svårt  att  ha  allt  material
tillgängligt för att de var rädda att de yngre barnen skulle stoppa i munnen. Men en vilja fanns att ha
mycket material och att det var tillgängligt. Som författarna ovan säger så är det är det ultimata även
enligt de flesta förskollärarna i studien att ha ett rikt material som inspirerar och inbjuder barnen till
att utforska och uttrycka sig men att det inte alltid fungerar praktiskt. En förskollärare som jobbade
med barn mellan 1-5 år menar däremot att de reducerade bort mycket material för något år sedan och
har  nu  inte  så  mycket  framme.  De  upptäckte  enligt  förskolläraren  att  det  blev  ingen  lek  med
materialet utan allt bara kastades omkring. Här kan man tänka sig att relatera till det som Åberg och
Lenz Taguchi (2005) diskuterar. Författarna beskriver hur en grupp pedagoger har organiserat sin
miljö och hur barnen sedan fick rätta sig efter hur miljön var organiserad. Men barnen var inte aktsam
med sin miljö och det material som fanns att tillgå. Till slut upptäckte pedagogerna att det var miljön
som måste anpassas till barnen och inte barnen till miljön (Åberg och Lenz Taguchi , 2005).

Förskollärarna, miljön och det pedagogiska uppdraget

När det gäller hur förskollärarna resonerar kring det pedagogiska uppdraget de har i miljön framkom
det i analysen att en förskollärare som är medveten,  lyhörd, lyssnar på barnen och tar till sig barnens
tankar och idéer också uppfattas kunna utforma en innemiljö som stämmer överens med det barnen är
intresserade av. Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har genomfört en studie där de vill
synliggöra  vad  förskollärare  ser  som  är  nödvändiga  förmågor  inom  förskolläraryrket.  Studiens
resultat  visade  på  att  medvetenhet,  ömsesidighet,  närvaro  samt  att  kunna  fånga  ögonblicket  var
nödvändiga  kunskaper  hos  en  bra  förskollärare.  Det  visade  sig också  att  förskollärare  som  var
närvarande med barnen för att få  syn på vad som fångade barnens intresse andades hög kvalitet.
Sannolikt är det som en förskollärare i studien säger, att det gäller att ha ögon och öron öppna hela
tiden för att  fånga det som barnen intresserar sig för, detta för att  enligt Granbom (2011) barnens
intresse skall få stimulans i den fysiska miljön.  

Att  det  hela  tiden  är  upp  till  förskollärarna  när  det  gäller  hur  miljön  organiseras  för  att  kunna
genomföra  det  pedagogiska  uppdrag  förskollärarna  har,  var  något  som  visade  sig  under
analysarbetet. Vi kan baka in allt som står i läroplanen om vi bara vill uttryckte en förskollärare i
studien.  Att  lärandet  i  förskolan  ska  utgå  från  ett  planerat  innehåll  och  sträva  mot  läroplanens
riktlinjer för att främja barns utveckling och lärande är något som Björklid (2005) tar upp. Sheridan,
Williams,  Sandberg  och  Vuorinen  (2011)  beskriver  att  synen  på  hur  barn  lär  sig  är  olika  från
förskollärare till förskollärare. De förklarar att det delvis beror på personlighet, men ser också att det
handlar om förskollärarens syn på barn, deras egna lärande och förskolans kultur. Författarna menar
också att det är viktigt att  förskollärarna ser sig själva och sitt eget lärande som en del i ett livslångt
lärande (Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen, 2011). Att som förskollärare vara uppdaterad
och vilja hänga med i ny forskning var också viktigt bland förskollärarna för att kunna organisera i
miljön och genomföra det pedagogiska uppdraget. ”Jag som förskollärare måste också vara villig att
förkovra mig och ta in ny kunskap som finns att tillgå” menar en förskollärare i studien. En slutsats
man kan dra är att  förskollärares barnsyn och hur de ser på barns lärande spelar stor roll för vilka
förutsättningar barn ges till att lära i förskolan samt att förskollärare för att kunna utforma fysiska
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miljöer  utifrån  barnens  intresse  behöver  ha  grundläggande  kunskaper  och  erfarenheter  om  den
fysiska miljöns olika betydelser.

Björklid (2005) anser att barnen ska vara delaktiga i sitt eget lärande och att det därför är av vikt att
barnen aktivt får delta i utformningen av den fysiska miljön. Förskollärarna i studien menar att barnen
på deras  förskolor  får  vara  delaktig  på lite  olika  sätt.  Exempel  på delaktighet  kunde  vara  att  få
tillverka sedlar  och klippa  ut  bilder  på mat  från till  exempel  cornflakespaket  till  en hemvrå som
förskollärarna hade organiserat. Andra barn var mer delaktiga och fick vara med och organisera hela
rum tillsammans med förskollärarna. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) anser att barn och
förskollärare tillsammans bör organisera de olika rummen som finns på förskolan. Författarna betonar
även  att  miljön  ska  kunna  vara  föränderlig  utifrån  de  intressen  som  barnen  visar  (Pramling
Samuelsson & Sheridan,  2016). Det är också något som analysen visar att förskollärarna anser. De
uttrycker att miljön är i ständig förändring och att de förändrar något varje vecka. Det behöver inte
vara  någon stor  förändring men något  litet  som de ser  att  barnen behöver.  Det  framkom även i
analysen att inte alla förskollärare involverade barnen  i utformandet av innemiljön. ”När vi förändrar
är det vi förskollärare som gör det” uttrycker en förskollärare. Detta går emot vad litteraturen säger
angående hur barnen ska vara delaktiga i utformningen av miljön. Men förskolläraren ursäktar sig
med att de flesta barn är så små och att det då är svårare att involvera dem i förändringar på samma
sätt som med stora barn. Sannolikt skiljer det sig lite hur delaktiga barn får vara, vilket troligen kan
bero på barnens ålder och sammansättning.
 

Avslutande reflektioner

Utifrån  studiens  syfte  som  var  att  undersöka  hur  en  grupp  förskollärare  resonerar  kring  och
organiserar  den  fysiska  innemiljön  för  att  uppnå  mål  utifrån  läroplanens  riktlinjer  och  mina
frågeställningar  har  jag  kommit  fram  till  ett  resultat  som  visar  att  förskollärarna  upplever  att
innemiljön är viktig för att uppnå mål i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2011). Att inne-
miljön  är  tydligt  organiserad  uppfattade  förskollärarna  som en  av  de  viktigaste  aspekterna  i  att
organisera den fysiska innemiljön. När det gäller hur förskollärarna resonerar om genomförandet av
det pedagogiska uppdrag de har i den aktuella miljön handlar det mycket om förskollärarnas egna
förhållningssätt. En förskollärare som är medveten, lyhörd, lyssnar på barnen och tar till sig barnens
tankar och idéer uppfattas också kunna utforma en innemiljö som stämmer överens med det uppdrag
de har och barnens  intresse.  Barnens delaktighet i  utformandet av innemiljön sågs också som en
viktig aspekt i  genomförandet av det pedagogiska uppdraget.
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Framtida studier

Eftersom jag i denna studie inriktat mig på förskollärarnas uppfattningar och hur de resonerar kring
och organiserar den fysiska miljön skulle det i vidare forskning vara intressant att få höra vad barnens
uppfattningar om den miljö de vistas i.  Att göra intervjuer där barnen får berätta hur de upplever
innemiljön  och  vad  som  finns  att  göra  i  de  olika  miljöerna.  Denna  kan  kompletteras  med  en
observationsstudie  där  jag  studerar  barnen  i  innemiljön  och  hur  de  interagerar  med  de  olika
miljöerna.
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Bilaga 1

                                                                        Missivbrev

Hej!

Mitt  namn  är  Lena  Mattsson  och  jag  går  sista  terminen  på  förskollärarutbildningen  vid
Mittuniversitetet  i  Härnösand.  Det  är  nu dags för  mig  att  skriva mitt  examensarbete.  Min  studie
kommer att handla om förskolans innemiljö och min önskan är därför att komma i kontakt med en
utbildad pedagog, på fem olika förskolor, som känner sig villiga att delta i en intervju kring detta. Jag
skulle även vilja  att pedagogen guidar mig runt på en avdelning  för att fördjupa och förtydliga det
samtal vi haft. Jag har för avsikt att göra ljudupptagning av intervjun och guidningen för att på så vis
lättare kunna ta del av allt material.  Intervjun kommer att ta max 75 min.

Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  kommer  att  följas,  vilket  innebär  att  allt  kommer att
behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och det är för intervjupersonerna möjligt att avbryta
intervjun och därmed sitt deltagande om så önskas. Jag kommer i studien att använda mig av fiktiva
namn, både när det gäller enskilda personer, samt förskolor och avdelningar. Allt intervjumaterial
kommer endast att användas till denna studie, och efter att arbetet blivit godkänt förstöras.

Svara gärna på detta meddelande om ni är villiga att delta eller inte så jag vet att det har nått fram. Jag
kommer sedan att kontakta er vidare för mer information där vi kan komma överens om tid och plats
för genomförandet av intervjun.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig på telefon eller e-post!

Med vänlig hälsning,
Lena Mattsson
070-xxx xx xx
xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx
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Bilaga 2

                                                                    Intervjuguide

• Berätta för mig vad inomhusmiljön betyder för dig som pedagog?

• Vilka möjligheter finns för er som förskollärare att skapa eller förändra inomhusmiljön?

• Vilka begränsningar finns för er som förskollärare att skapa eller förändra inomhusmiljön?

• Hur tolkar du det som står i läroplanen kring miljön?  

• Hur  vill  du att  inomhusmiljön  ska  se  ut  för  att  skapa  förutsättningar  för  att  arbeta  mot
läroplanens mål?

• På vilket sätt organiserar ni just nu inomhusmiljön för att uppnå mål utifrån läroplanen?

• Vem bestämmer hur den fysiska inomhusmiljön på förskolan ska utformas?

• Är barnen delaktiga i hur den fysiska inomhusmiljön ska vara utformad?

• Hur har ni anpassat miljön utefter barngrupp?

• Vilket material finns tillgängligt för barnen och vilket material är inte tillgängligt för barnen?

Frågor under guidningen på avdelningen

Berätta för mig varför det ser ut som det gör där vi går fram….
Berätta för mig varför just de här materialen finns just här i inomhusmiljön… 

Följdfrågor

Vad menar du med det...
Kan du berätta mer…
Kan du ge exempel…
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