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Sammanfattning 

 
Syftet med min uppsats var att undersöka pedagogernas syn på fysisk inomhusmiljö i relation 

till förskolans uppdrag att utgå ifrån varje barns behov och ge stöd till barn som behöver det. 

Sju informanter från tre förskolor intervjuades. Informanterna arbetar utifrån skilda 

pedagogiska inriktningar. I denna undersökning är Reggio Emilia, Maria Montessori aktuella 

och för båda är miljön en viktig del av pedagogiken. En arbetar utan någon uttalad pedagogisk 

inriktning. Jag har använt mig av en semistrukturerad intervju med fasta frågor. 

Förutsättningarna för förskolornas miljöer är mycket olika både när det gäller lokaler, tillgång 

till rum, storlek på rum, grovmotoriskt material, verkstad, ateljé, lekhall och våtrum. Det är 

skillnad i resultatet då det gäller synen och betydelsen för verksamheten, rörelesebehov och 

barn i behov av stöd. Det är en markant skillnad i informanternas uppfattningar och 

förhållningssätt hur de tänker och förhåller sig pedagogiskt när det gäller barn som behöver 

extra stöd. 

 

 

 

 

Nyckelord: fysisk inomhusmiljö, material, barn i behov av stöd 
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Förord 
 

Jag vill tacka min familj för uppmuntran, datorsupport och feedback under denna långa tid då 

skrivandet pågått. Varmt tack! 
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INLEDNING 

 
I mitt yrke som förskollärare har jag och mina kollegor uppmärksammat att barn är oroliga, 

ombytliga, inte har ork eller tid att slutföra en pågående aktivitet utan är redan väg till nästa. 

Många av barnen har svårt med övergången från en aktivitet till en annan och måste 

förberedas. Varför har jag valt att undersöka småbarns fysiska inomhusmiljö i förskolan och 

söka svar på pedagogers uppfattningar om denna miljö? Jag är särskilt intresserad av barn 

som behöver extra stöd i tillvaron av olika anledningar. Hur reagerar barn som känner sig 

otrygga, har svårt med sin motoriska koncentration? Småbarn som kommer till förskolan ska 

få möjlighet att utforska och leka, det är något som läroplanen framhåller, men hur blir det för 

de barn som är extra känsliga och inte känner sig trygga? Kan barnens utveckling påverkas 

fysiskt och socialt? Med mina funderingar som bakgrund har jag valt att undersöka den 

fysiska inomhusmiljön för småbarn, hur personalen ser på sin miljö, vad som erbjuds för 

barns individuella rörelsebehov och barn som behöver extra stöd. 

 

Styrdokument 

 
Förskolans läroplan Lpfö 98 belyser att den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla 

barn i förskolan och att personalen ska utgå från barnens intresse, erfarenhet och behov. 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar, lockar till lek och 

aktivitet. Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och de vuxna skall ge 

barnen stöd. Läroplanen framhåller att alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att 

övervinna svårigheter och göra framsteg. Lärandet skall baseras på såväl samspelet mellan 

vuxna och barn, som på att barnen lär av varandra. Förskolans särskilda ansvar för barn i 

behov av särskilt stöd lyfts fram i läroplanen, Lpfö98.
1
 

  

 Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

 varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

 förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 

 förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.
2 

 

I den sk. kvalitetsparagrafen i 2 a kap 3 § skollagen anges: 

 
 För bedrivande av förskoleverksamhet/.../skall det finnas personal med sådan utbildning eller 

 erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

 Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara 

 ändamålsenliga. 
 Förskoleverksamheten/...skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller 

 andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras  speciella behov 

 kräver. Lag (1997:1212).
3 

 

I Barnomsorg- och Skolakommittèns
4
 slutbetänkande betonas den pedagogiska miljöns 

betydelse för arbetet i förskolan: 

  
 För att verksamheten i förskolan ska kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt 

 att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till 

                                                 
1
 Skolverket (2006). 

2
 Skolverket (2006). s. 5. 

3
 Skolverket (2005). s. 8. 

4
 Skolverket (2008). 
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 utforskande och upptäckande. Det är därför viktigt att den vuxne är medveten om den 

 pedagogiska miljöns möjligheter och betydelse för det pedagogiska arbetet i förskolan.
5 

 

Vad är egentligen en pedagogisk miljö och vad gör miljön pedagogisk? 
 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan
6
 är den pedagogiska miljön ett begrepp som 

innefattar både miljöns fysiska utformning, material, samspelet mellan barn och vuxen och 

mellan barnen, samt det klimat och den atmosfär som råder i verksamheten. Miljön sänder ett 

budskap om vad som förväntas ske och den pedagogiska miljön ska därför vara utformad på 

ett sådant sätt att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. Den fysiska miljöns 

utformning och tillgång till varierat material har stor betydelse för vilka uttrycksformer barn 

kan använda och utveckla. Barnen erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen.
7
 

Strandberg
8
 anser att det är viktigt att uppmärksamma förskolors och skolors rum eftersom de 

påverkar barnens lärande. Rummen bär på och förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor och 

förväntningar, ett rum kan underlätta och ett annat rum kan försvåra lärandet. Det som är 

betydelsefullt är inte vad som finns i respektive rum utan vilken tillgång barnen har till det 

som finns, poängterar Strandberg och lyfter fram att det är hur miljön existerar för barnet som 

är det väsentligaste. Nilholm
9
 betonar När blir det koncentrationssvårigheter? Betyder myror i 

kroppen detsamma som motoriskt problem? Var går gränsen mellan att vara motoriskt 

oordnad och att vara aktiv och gränsen mellan att samarbeta, leka, interagera och störa är 

funderingar som Börjesson och Palmblad
10

 poängterar. 

 

Nordin-Hultman
11

har i en forskningsstudie av förskolerum och klassrum i Sverige och 

England, försökt att vända blicken från barnet till vad hon benämner den pedagogiska miljön. 

Studien handlar om barns identitets- och subjektsskapande i förskolor och skolor; hur barn 

skapar sina egna identiteter och förstår sig själva som subjekt, hur de blir sedda och beskrivna 

av andra. Genom sin undersökning vill hon poängtera den vardagliga och ofta självklara 

iakttagelsen att barn framstår på olika sätt i olika situationer och varför det är på detta sätt. 

Barn är inte på ett speciellt sätt menar Nordin-Hultman utan de blir på olika sätt i relation till 

de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör. Nordin-Hultman  

anser att barn talar och handlar inom de handlingsmönster de har lärt sig att använda och som 

de möter i miljön. Med sin studie lyfter hon fram att de pedagogiska rummens möjligheter 

och krav framstod som en nyckel till att förstå barns sätt att vara, hur vi vuxna förstår barn 

och de intryck barn gör på oss som vuxna. Nordin-Hultman menar att ett barn kan framstå och 

uppfattas som kompetent eller som ett barn i behov av extra stöd beroende på rummets miljö 

och material. Hon ställer frågan, hur kan man på olika sätt se på omgivningens och miljöns 

betydelse för hur barn blir och tar gestalt? 

Vidare poängterar Nordin-Hultman att allt fler barn bedöms ha svårt att koncentrera sig idag, 

både i skolan och i förskolan, där barnen visar barn oro, koncentrationssvårigheter eller 

problem med det sociala samspelet. Barn diagnostiseras i allt större utsträckning i förskolan 

och skolan. Det är barnet som diagnostiseras och åtgärdas, inte pedagogiken eller den 

pedagogiska miljön. De pedagogiska miljöerna i form av arkitektur, material och organisation 

av tid och rum har betydelse för vad barn gör och hur barn blir. Vad det är i den ena 

                                                 
5
 Skolverket (2008). s. 41. 

6
 Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). 

7
 Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). s. 89-90. 

8
 Strandberg (2006). 

9
 Nilholm (2006). 

10
 Börjesson & Palmblad (2003). 

11
 Nordin-Hultman (2004). 
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situationen som gör det möjligt för barnen att använda sina olika förmågor och omvänt, i 

andra situationer som inte gör det möjligt att använda sina förmågor. 

Nordin-Hultman lyfter fram en fråga om varför barn försätts i situationer och aktiviteter som 

kanske upprepande gånger får barnen att framstå som avvikande. Nordin-Hultman menar att 

om vi vuxna skulle försättas i liknande aktiviteter skulle det betraktas som kränkande. En 

förutsättning för att barns och elevers olikheter skall rymmas i förskolan och skolan, är att 

pedagogiska miljöerna präglas av flera handlingsmöjligheter och arbetssätt, där tid och rum 

inte är lika starkt reglerade, anser Nordin-Hultman. 

 

När det gäller det material som finns i de pedagogiska rummen talar Nordin-Hultman om tids- 

och rumsliga regleringar. Rumsliga regleringar är vad som finns att göra i rummet och vilka 

aktivitetsmöjligheter barnen har tillgång till och inte har tillgång till. De små barnens 

vardagsliv präglas allt mer av en tids- och rumsmässig åtskillnad mellan olika aktiviteter. 

Barnen i förskolan förflyttas mellan olika miljöer och gör olika aktiviteter på bestämda 

platser. Lokaler, material är starkt inrutade och ofta otillgängliga för barnen, poängterar 

författaren. Ett barn som kallas typisk tvååring i en tid och kultur kan i princip ses som ett 

avvikande barn i en annan tid och kultur lyfter författaren fram. Pedagogiska miljöer inger 

föreställningar om vad barnen ska klara av, vad som är normalt och avvikande i olika åldrar. 

Pedagogiska rum säger något om vad ett barn är, bör vara och därmed om hur de barn som 

faktiskt är där skall uppfattas och bedömas. Rum bär upp maktrelationer och rum säger något 

om vem man är och rum ska inte bara ses som något fysiskt anser Nordin-Hultman.
12

 

 

Nordin-Hultman
13 

 har skrivit en artikel under temat specialpedagogik där hon framhåller att 

allt fler barn bedöms ha svårt att koncentrera sig i förskolan och skolan idag och ställer frågan 

vad händer om man vänder blicken från barnet till den pedagogiska miljön? Nordin-Hultman 

menar att det är dags för en syn-vända och lyfter fram att i stället för att tala om barn med 

koncentrationssvårigheter, kan man vända blicken och tala om arbetssätt med 

koncentrationsproblem. Sandberg och Vuorinen
14

 anser att den fysiska miljön har både en 

social och en emotionell betydelse och att i varje miljö utvecklar barn olika färdigheter, 

beteenden och att det är samspelet mellan dessa miljöer som utgör vardagslivet. Vidare menar 

de att individen formas dels genom ting, den fysiska miljön och sociala relationer till andra 

personer i omgivningen. 

 
 ”Det är en viktig uppgift för den pedagogiska verksamheten att ge barn det de behöver för att 

 leva i dagens samhälle.”
15

 

 

Precis som Nordin-Hultman lyfter Davidsson
16

 fram att varje rum har ofta sin speciella 

funktion och hur rummen utformas ger olika förutsättningar för barns lek men även för hur 

rummen upplevs av barnen själva. Det fysiska rummet blir ett speciellt socialt rum genom de 

regler som gäller för barnen. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Nordin-Hultman (2004). 
13

 Nordin-Hultman (2008). 
14

 Sandberg (red). (2008). s. 13 – 14. 
15

 Sandberg (red). (2008). s. 32. 
16

 Sandberg (red). (2008). s. 39. 
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Motorik och motorisk utveckling  

 
Sigmundsson och Pedersen

17
 pekar på att begreppet motorik är svårt att definiera då det 

ursprungligen omfattar allt som har med rörelse att göra. Motoriskt beteende handlar om att 

gå, springa, hoppa, kasta och gripa. Motoriska problem omfattar allt från fullständig frånvaro 

av rörelser till rörelser som uppfattas som klumpiga eller föga effektiva. Ett vanligt sätt att 

dela in motoriska färdigheter, är att gruppera dem som grovmotoriska eller finmotoriska och  

det finns ingen tydlig skillnad vad som är grov- eller finmotorik. Men det vanligaste är att 

beskriva grovmotoriska färdigheter som de färdigheter som involverar stora muskler eller 

muskelgrupper, och som inte kräver så stor precision, medan finmotoriska färdigheter 

involverar små muskler eller muskelgrupper och kräver hög grad av precision menar 

författarna. 

Målet med att främja barns motoriska utveckling är att hjälpa det enskilda barnet att utveckla 

sin egen kapacitet anser Grindberg och Jagtøinen.
18

 De lyfter fram att barnet måste få utveckla 

sina möjligheter att använda rörelsen som ett medel att uttrycka känslor och upplevelser. 

Kroppsuppfattning och kroppskontroll är viktiga förutsättningar för inlärning av begrepp och 

färdigheter och arbetet med rörelse kan ge kroppssäkerhet i det dagliga livet. Positiva 

upplevelser av fysisk aktivitet är en viktig förutsättning för att barnet skall bli förtroligt med 

sin kropp. Barnet behöver inte tänka på hur de skall röra sig när en rörelse är så inpräntad att 

den är automatiserad och barnet kan röra sig och sjunga, berätta och lyssna på samma gång. 

 

Mellberg
19

 poängterar att en god koordination mellan syn och motorik är nödvändig för att 

barnet ska kunna tolka sin omgivning. Koordinationsförmågan har stor betydelse för barnets 

utveckling och kan ses som det rytmiska samspelet mellan motorik och sinnen och ett bra sätt 

att öva upp reaktionsförmågan är bolleken. Barnen lär sig bedöma bollens väg och anpassa 

sina rörelser, vilket utvecklar koordinationen. Genom och i rörelseleken kan barnet få 

erfarenhet av sina kroppsdelar, deras möjlighet till rörelse, deras samspel med varandra, vad 

de kan eller inte kan klara av och om kroppen som helhet, dess storlek och form. Barnet får 

kunskap om sin egen kroppstyngd och styrka och det leder till att barnet upplever sig som en 

individ, då barnet känner att kroppen är en fysisk helhet. Rörelsesäkerheten utvecklar barnets 

förmåga till samordning mellan sinnena och rörelserna. 

Det är genom att lära känna sin kropp som barnets upplevelse av att vara någon successivt 

växer fram menar Nordlund, Rolander och Larsson
20

 och anser att regelbunden och varierad 

fysisk aktivitet bidrar till att barnen utvecklas gynnsamt både motoriskt och mentalt. De 

menar att den dagliga rörelseträningen har till uppgift att förbättra förutsättningar för inlärning 

och har dessutom ett lugnande inflytande på hyperaktiva barn. Korta rörelsepass på 5 – 10 

minuter gör att barnen får utlopp för sitt rörelsebehov och för att ge många tillfällen till 

rörelse inomhus kan miljön inrättas så att barnen får hämta, lämna, städa undan, sätta upp, 

visa, ta ned saker vid lek och arbete. Anpassad rörelseträning kan ske genom rytmik, dans, 

ramsor och olika rörelselekar. Genom att observera barnen i olika situationer, ha lyhördhet för 

förändringar i barnens beteende, komplettera med information från föräldrar, kan pedagogen 

se till att de barn som har problem får stöd och hjälp. Grunden för de specialpedagogiska 

kunskaperna är därför goda baskunskaper om barns mognad, utveckling och inlärning anser 

de tre författarna. 

 

                                                 
17

 Sigmundsson & Pedersen (2004). 
18

 Grindberg & Jagtøinen (2000). 
19

 Mellberg (1993). 
20

 Nordlund, Rolander & Larsson (2006). 
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Småbarnspedagogik och förhållningssätt 
 

Løkken
21

 är en norsk forskare och refereras ofta av svenska kollegor som är intresserade av de  

allra yngsta barnen. Løkken poängterar att det mest typiska för små barns samspel och 

kommunikation är hur de på ett klart framträdande sätt visar sin gemenskap med andra barn 

genom sina kroppar. De leker genom att hoppa, skaka på huvudet och springa. Samspelet 

mellan de små ger en viktig närhet till andra barn och utvecklar barnets självuppfattning, 

identitet, såväl som social kompetens och tillhörighet. 

Løkken, Haugen och Röthle 
22

 talar om ett fenomenologiskt förhållningssätt och anser att det 

fenomenologiska handlar om att beskriva och tolka människans subjektiva upplevelse så som 

den upplevs, så direkt som möjligt. Fenomenologin inriktar sig på människokroppens 

upplevelser här och nu, vare sig vi är små eller stora, att känna efter och se vad ”kroppen” 

berättar. De allra minsta barnen är kropp och sinnen, barn lär sig genom sinnen och sinnena är 

det som gör att vi människor kan kommunicera med den omgivning vi är en del av. Med ett 

fenomenologiskt förhållningssätt ser man små barn som fullvärdiga människor och är 

intresserad av vad barnen upplever här och nu. Genom att gå in i möten med barnen, inta ett 

lyssnande förhållningssätt till kroppens uttryck och själv kommunicera med samma 

”språkform” kan man utifrån detta synsätt bidra till att barnen blir sedda, hörda och bekräftade 

för sitt eget sätt att vara hävdar de tre författarna. Småbarnen kommunicerar med oss genom 

det de gör och överlåter till oss att tolka och sätta ord på deras handlingar. Konsekvenserna 

för pedagogerna blir att skapa en miljö där små barns förnimmelser och upplevelser står i 

centrum. Barn som har känslomässiga svårigheter är sårbara när det gäller kontakt. De blir 

bekräftade eller avvisade i sin identitetskänsla. Barn i förskolan behöver en eller flera vuxna 

som de kan lita på och som ger dem känslan av att bli sedda och de tre författarna förtydligar: 
 

De vuxna är förskolevärldens ”arkitekter” och deras grundinställning, känslomässiga 

engagemang, kunskaper och erfarenheter är avgörande för barns upplevelser och erfarenheter 

som enskilda individer och som grupp.
23 

 

Tidigare forskning om fysisk miljö i förskolan 

 
Björklid, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, har skrivit en 

forskningsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Hon 

menar att det finns två delprocesser som samverkar till lärande. Det ena är samspelet mellan 

personen och det som finns omkring, exempelvis miljön och andra personer. Det andra som 

påverkar är personens inre bearbetning. Björklid menar att inomhusmiljön och materialet 

påverkar hur vi känner oss när vi kommer in i ett rum och att samspel sker mellan människor, 

olika ting och redskap. Det är viktigt att barnen känner sig välkomna när de kliver in i sin 

förskolemiljö, annars kan det leda till att de mår fysiskt dåligt. Den fysiska miljön sänder 

tydliga budskap om man är välkommen att vara där eller inte. Miljön ska även vara 

självinstruerande så att barnen inte alltid behöver be om hjälp och att det finns material för 

rörelse och grovmotoriska aktiviteter inomhus. Barn upplever rum med alla sina sinnen och 

Björklid framhåller att barnen fascineras av sådant som rummens intryck, material, böcker, 

färger och även hur det luktar. I rapporten framkommer också att barn behöver tillgång till 

mycket löst material som stolar, kuddar, små bord och madrasser. Då kan barnen ändra miljön 

så att det passar deras lekar.
24

 

                                                 
21

 Vetenskapsrådets rapportserie (2008). 
22

 Løkken, Haugen, Röthle (red). (2006). 
23

 Løkken, Haugen, Röthle (red). (2006). s. 63. 
24

 Björklid (2005). 
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 Olika fysiska miljöers förmåga att ge förutsättningar för lek är tämligen outforskad. Det samma 

 gäller daghemmens
25

 inomhusmiljö.
26 

 

Hon finner även att det är framför allt inom det miljöpsykologiska forskningsfältet som den 

fysiska miljön beaktas inom lärande- och utvecklingsprocesser. Björklids slutsatser är bl.a att 

både lekrum och rum för lärande bör ha verkstadskaraktär. Det framkommer behov av 

avskildhet och lugna rum, men att höga ljudnivåer förekommer även i vilrum. Björklid 

poängterar att den fysiska miljön, så som lokaler och material behandlas mycket kortfattat och 

övergripande som tex i förskolans läroplan, Lpfö 98. Miljön innefattar både fysiska och 

psykiska aspekter, såväl utrymmen som material och klimat.
27

 

 

Persson,
28

 docent vid Malmö högskola, har sammanställt en forskningsöversikt rörande 

forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola och där lyfts fram att det är få forskare 

som intresserat sig för den fysiska miljön och dess betydelse för barns lärande. Många 

förskolor är ursprungligen byggda för mindre barngrupper än idag och forskning visar att 

barnen vistas i alltför trånga lokaler som leder till brist på utrymme. Trots att stora resurser 

satsas på verksamheter i förskolan vet vi förvånansvärt lite om vad barnen lär sig och vilka 

villkor som är viktiga för barns lärande. Forskning som Persson hänvisar till poängterar att 

kvalitet är kopplat till samspelet mellan vuxna och barn och det visar att personalens 

kompetens är avgörande för förskolans kvalitet. Hälften av personalstyrkan i förskolan utgörs 

av barnskötare och de har ingen högskoleutbildning. En viktig fråga är vilken betydelse 

personalens utbildning har för den pedagogiska kvaliteten. Det behövs mer forskning om vad 

bra kvalitet i förskolan kan innebära, den slutsatsen drar Persson i forskningsöversikten gjord 

på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga kommittén.
29 

Förskolan har stor betydelse för barns 

sociala, emotionella och kognitiva utveckling och verksamhetens kvalitet avgör om den 

betydelsen blir positiv eller negativ menar Kihlbom,
30

 barnpsykiater vid Ericastiftelsen i 

Stockholm. Var femte ettåring vistas lika länge på förskolan som föräldrarna gör på sina 

arbetsplatser. Framför allt två aspekter är viktiga för kvaliteten i samspelet poängterar han och 

den ena är att den vuxne personen är lyhörd och känslig. Den andra är kontinuitet, att 

relationen mellan barn och vuxen avbryts så sällan som möjligt. Kihlbom anser att kvaliteten i 

förskolans verksamhet är ojämn och kan innebära risker för de mest sårbara barnen. 

 

Kihlbom, Lidholt och Niss
31

 har skrivit en bok som fokuserar på de yngsta förskolebarnen. 

Professor Hugo Lagercranz skriver inledningsvis i förordet att boken avslutas med en 

omfattande redogörelse för aktuella forskningsrapporter om förskolan. Tre grundläggande 

aspekter av barnens utveckling poängteras; det inre trygghetssystemet som kallas anknytning, 

den kroppsliga och psykiska förmågan att tåla stress och spänning, samt förmågan att 

samspela med andra människor. Kihlbom, Lidholt och Niss menar att barngrupperna är många 

gånger för stora i förhållande till antalet personal. Det lyfts också fram att sårbara barn 

kommer lätt efter i utvecklingen och att små barn är mycket känsliga för olika störningar. De 

tre författarna anser att det råder stor brist på personal med särskild kompetens för att arbeta 

med de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd. 

                                                 
25

 Förskolan överfördes år 1996 från Socialdepartementet till Utbildingsdepartementet och 1998 övertog                                

Skolverket myndighetsansvaret från Socialstyrelsen. I augusti samma år trädde förskolans första läroplan (Lpfö        

98) i kraft. (Skolverket 2008, sid. 8.) 
26

 Björklid (2005). s. 38. 
27

 Björklid (2005). 
28

 Vetenskapsrådets rapportserie (2008). 
29

 Vetenskapsrådets rapportserie (2008). 
30

 Kihlbom (2004). s. 1426 – 1427. 
31

 Kihlbom, Lidholt & Niss (2009). 
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Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

 
I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer

32
 använder de begreppet barn i behov av 

särskilt stöd och betonar att begreppet inte syftar på någon enhetlig eller klart avgränsad 

grupp. Därför betonas också vikten av verksamhetens förmåga och tolerans och att anpassa 

sig till barns olika förutsättningar. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några 

under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. Barns behov av särskilt stöd är relaterat 

till den miljö de vistas i, vilket betyder att barn kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i 

en annan. Barn med tydliga funktionshinder utgör en förhållandevis liten del av alla barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan. En betydligt större grupp utgörs av barn som har mer 

diffusa och svårtolkade behov. Det kan gälla koncentrationssvårigheter, psykosociala 

svårigheter, språk och talsvårigheter. Det är viktigt att personalen arbetar utifrån ett synsätt på 

barn i behov av särskilt stöd som innebär att stödbehovet ses i relation till den miljö barnet 

vistas i.
33

 

 

De vanligaste orsakerna till att stödinsatser beviljas är fysiska funktionshinder, språk- och 

talsvårigheter och på plats fyra och fem kommer koncentrationssvårigheter och motoriskt 

perceptuella svårigheter. Rektorer och personal menar att det ofta kan vara svårt att få extra 

personalresurser för ett barn som är i behov av särskilt stöd. Det behövs i princip en 

medicinsk/psykologisk diagnos, vilket kan ta lång tid att få. Följden av detta är att endast barn 

med uppenbara behov får stöd medan barn med mera diffusa svårigheter riskerar att komma i 

kläm.
34

 

 

Pedagogiska inriktningar i denna undersökning 
 

Inom olika pedagogiska inriktningar är synen på den fysiska miljön olika. I denna 

undersökning är Reggio Emilia och Maria Montessori aktuella. I Reggio Emilias miljöer är 

arkitekturen en del av själva pedagogiken där anser man att miljön är och ska vara aktiv och 

föränderlig. Miljön omtalas också som ”den tredje pedagogen”- vid sidan av barnet och 

läraren. Genom att vistas i upplevelserika hus som bjuder på spännande ljus, material och 

färger stimuleras barnens sinnen och gör dem mer känsliga för den rikedom som livet kan 

bjuda på. Maria Montessori (1870-1952) betonade starkt miljöns betydelse för barnets 

utveckling, vilket har fått till följd att materialet ofta dominerar pedagogiken och miljön på 

Montessoriförskolor. Materialet är i centrum, det finns ofta på likadana hyllor, i samma 

ordning på olika förskolor. Där spelar miljön en aktiv pedagogisk roll och har en tydlig del i 

pedagogiken.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Skolverket (2005). s. 33 
33

 Skolverket (2005). 
34

 Skolverket (2008). 
35

 Björklid (2005). Forskning i Fokus. s. 44 – 45. 
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Sammanfattning 
 

Det är viktigt för mig som förskollärare att lyfta fram betydelsen av fysisk inomhusmiljö för 

barn i förskolan då vi som personal har ett uppdrag och ett ansvar utifrån Lpfö 98 att skapa en 

miljö som är utformad för barns individuella utveckling och lärande i förskolan. Alla barn är i 

behov av stöd och stimulans i förskolan såväl det enskilda barnet som hela barngruppen. 

Förskolan
36

skall erbjuda en miljö som är trygg som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Skolverket (2006) 
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Syfte 
 

Syftet är att undersöka pedagogernas syn på fysisk inomhusmiljö i relation till förskolans 

uppdrag att utgå ifrån varje barns behov och ge stöd till barn som behöver det. 

 

Frågeställningar 
 

För att uppnå syftet ställer jag följande frågeställningar: 

 

1 Hur uppfattar pedagogerna betydelsen av den fysiska inomhusmiljön för verksamheten? 

 

2 Hur ser pedagogerna på barns motoriska utveckling? 

 

3 Hur ser pedagogerna på fysisk miljö för barn som behöver extra stöd? 
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METOD 

 

Urval 
 

Jag har valt att intervjua sju informanter på tre förskolor med skilda pedagogiska inriktningar 

och jag har inriktat mig på småbarnsavdelningar. Den personal som deltog i undersökningen 

har olika lång yrkeserfarenhet (3 - 30 år) av att arbeta med småbarn i förskolan. Deras 

utbildningar varierade och det var en utav de sju informanterna som saknade 

högskoleutbildning som förskollärare, informanten hade barnskötarutbildning. Jag väljer att 

kalla alla intervjuade för informanter och de benämns som F1A-C, F2A, och F3A-C i 

resultatet. En av förskolorna arbetar utifrån Reggio Emilias tankar och filosofi och en arbetar 

inspirerade utifrån Maria Montessoris tankar. Den tredje förskolan arbetar utan någon uttalad 

pedagogisk inriktning. Studien har genomförts på avdelningar där barnen är mellan ett och 

fyra år. På varje avdelning arbetar det tre till fyra personal och det är mellan 16 - 21 barn på 

de olika avdelningarna. 

 

DE UNDERSÖKTA FÖRSKOLORNA 

 

PEDAGOGIK PERSONAL             ANTAL BARN            RUM SOM FINNS 

Förskola 1 

Arbetar utifrån 

Reggio Emilias tankar 

och filosofi 

 

 

Tre personal 

Två förskollärare och 

en barnskötare 

Informant F1A 

                 F2B 

                 F3C 

 

16 - 18 barn i de olika 

åldersgrupperna 

Inomhusmiljö med 

många och stora rum. 

En verkstad där alla 

barn får arbeta med 

olika material och 

utan att behöva 

plocka undan för 

lunch. Rum för 

rörelse finns. 

       Förskola 2 

   Arbetar utifrån 

Maria Montessoris 

pedagogik                     

 

         Tre personal 

   Två förskollärare 

och en barnskötare 

              Informant       

              F2A 

 

  16 - 21 barn i de 

olika åldersgrupperna 

Inomhusmiljö med 

flera små rum. Stor 

lekhall med material 

för rörelseaktiviteter 

och ett angränsande 

rum, sk. våtrum för 

vattenlek. Ateljé 

finns. 

       Förskola 3 

   Arbetar utan någon 

uttalad pedagogisk 

inriktning 

 

         Tre personal 

   Två förskollärare 

och en barnskötare 

       Informant F3A 

                        F3B 

                        F3C 

 

  20 barn i de olika 

åldersgrupperna 

Inomhusmiljö med 

små och få utrymmen. 

Liten ateljé finns för 

de äldre barnen. Litet 

rum för rörelse finns 

som inte används. 

 

Förskolorna har valts ut genom mitt eget kontaktnät. Informanterna valdes genom att 

förskolecheferna på två förskolor föreslog informanter till intervjun utifrån studiens syfte och  

att personalen på en av de två förskolorna har ett intresse för fysisk inomhusmiljö. Sex utav de 

sju informanterna var bestämda från början och den sista informanten tillkom vartefter studien 
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fortlöpte. På två av förskolorna intervjuade jag tre informanter och på den tredje endast en.  

Jag försökte få fler informanter på den sista förskolan, men de kunde tyvärr inte ställa upp på 

intervjun på grund av tidsbrist. 

 

Procedur 
 

Kontakten med förskolorna gjordes via telefon, då jag också redogjorde för studiens syfte och 

vilken datainsamlingsmetod som skulle komma att användas. Innan intervjutillfället besökte 

jag förskolorna för att kunna se deras lokaler och se hur personalen iordningställt barnens 

fysiska inomhusmiljö. Då bokades en preliminär dag för intervjuerna och i samband med 

detta besök förtydligade jag även att vi kommer att samtala om fysisk pedagogisk 

inomhusmiljö och att jag kommer att använda mig av en bandspelare för att kunna 

sammanställa materialet. Tanken med detta var också att förbereda informanterna om det 

skulle vara någon som ansåg det besvärande med en bandspelare och önskade avböja 

intervjun. Ingen av informanterna hade något emot detta. Inga intervjufrågor utdelades i 

förväg. Tanken med detta var att informanterna inte skulle samtala om frågorna i förväg utan 

att vars och ens tankar skulle framkomma. 

 

Datainsamlingsmetoder 
 

Mitt syfte med studien var att undersöka personalens syn på fysisk inomhusmiljö i relation till 

förskolans uppdrag att utgå från varje barns behov och ge stöd till de barn som behöver det.   

De intervjufrågor som jag beslutade mig att använda mig av handlade om inomhusmiljöns 

fysiska betydelse för verksamheten, barns motoriska utveckling och fysisk pedagogisk miljö 

för barn som behöver extra stöd. Intervjufrågorna finns med som bilaga 1. 

 

Intervju 
 

Intervjun kan liknas vid en semistrukturerad intervju. Johansson och Svedner
37

 beskriver två 

olika typer av intervjuer, en som utgår ifrån fasta frågor och som ställs till alla deltagare i en 

undersökning. Den andra typen av intervju är att man använder sig av betydligt friare 

formulerade frågor, men som varieras på olika sätt. Bell
38

 menar att den styrda eller 

fokuserade intervjun, där ställer man vissa frågor men lämnar även utrymme åt informanten 

att prata omkring frågorna och tankar som frågorna kan väcka. Fördelen med en fokuserad 

intervju är strukturen är utformad i förväg anser Bell
39

. Med tanke på detta använde jag mig 

av fasta frågor till alla informanter, men fyllde på med följdfrågor när så behövdes. 

Anledningen till att jag använde mig av en bandspelare under intervjuerna var att jag skulle 

vara närvarande i samtalet och kunna följa upp med eventuella följdfrågor om hur 

pedagogerna tänkt och hanterat sin fysiska inomhusmiljö. Innan bandspelaren startades 

pratade vi lite om hur jag tänkt mig att samtalet skulle gå till. Viktigt med intervjun var ju att 

informanterna skulle berätta för mig och att jag i första hand skulle lyssna och om så  

behövdes tillföra följdfrågor. Jag förtydligade också innan att jag kommer att vänta in 

informanterna för att de skulle få tillfälle att fundera på sina svar. Jag hade förberett mig med 

flera band just av den orsaken. 

 

 

                                                 
37

 Johansson & Svedner (2006). 
38

 Bell (1995). s. 91. 
39

 Bell (1995). s. 91. 
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En av informanterna ansåg att bandspelaren var ett moment som hindrade henne under 

intervjun, att det blev en form av stressfaktor. Informanten kände sig obekväm med 

bandspelaren och hade velat ha tillgång till intervjufrågorna i förväg för att bättre kunna svara 

på mina frågor. Vid mitt första besök på varje förskola informerade jag om mitt intresse för  

för barns fysiska och pedagogiska inomhusmiljö. Jag ansåg att denna information fick räcka 

då jag önskade att vars och ens tankar skulle framkomma när det gäller fysisk pedagogisk 

miljö för barn som behöver extra stöd. Min tanke med intervjun var att jag skulle vara så tyst 

som möjligt för att informanterna skulle berätta för mig om hur de uppfattar och tänker om sin 

fysiska pedagogiska inomhusmiljö. Jag lyckades på två av de tre förskolorna med att få 

informanterna att berätta om sin fysiska pedagogiska inomhusmiljö och de upplevde inte 

situationen som obekväm på grund av bandspelaren utan hade kunnat pratat mycket längre om 

tiden hade räckt till för dem. Möjlighet att stanna bandspelaren fanns om funderingar uppstod 

under intervjuns gång. 

 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum utan större tidspress och andra störande moment 

som telefoner. Varje samtal tog mellan en halvtimme och 40 minuter. Innan varje intervju 

avslutades tillfrågades informanterna om de fanns något att tillägga eller förtydliga. I och med 

detta gavs en möjlighet till uppföljning med en avslutande reflektion eftersom jag inte hade 

delat ut intervjufrågor i förväg. Informanterna tillfrågades även om de ville läsa det 

transkriberade materialet men samtliga avböjde, men visade intresse för att läsa det 

färdigställda materialet. Det är svårt att avgöra skillnaden i svaren om jag har delat ut frågorna 

i förväg, kanske hade svaren sett annorlunda ut på en av de tre förskolorna. Syftet med att inte 

dela ut frågorna var att vars och ens tankar om fysiks pedagogisk inomhusmiljö skulle 

framkomma. 

 

Databearbetningsmetoder 
 

Kvale 
40

menar att transkribering av en intervju till text gör intervjun överblickbar och den får 

en tydlig struktur. Mina intervjuer har därför bearbetats genom att jag noggrant lyssnat 

igenom banden direkt efter varje intervjutillfälle och transkriberat dem till datatext. Detta 

gjordes för att ha informationen så färskt i minnet som möjligt. Materialet blev 24 sidor färdig 

transkriberat text och jag har läst igenom detta flera gånger för att få ett helhetsperspektiv. För 

att bearbeta och strukturera mitt insamlade empiriska material valde jag att sammanställa 

intervjuerna utifrån syfte och frågeställningar. Tanken med min undersökning var att försöka 

lyfta fram skillnader respektive likheter mellan de olika förskolorna om hur olika synen på 

fysisk pedagogisk inomhusmiljö eventuellt kan vara. Citaten från de olika informanterna 

valdes med omsorg utifrån de frågor jag ställde. Det blev en möjlighet för mig att se vilka 

frågeområden som besvarades tydligast och vilka frågeområden som var svårare att besvara 

för informanterna. 

 

Forskningsetik 
 

Undersökningen följer de av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet gällande 

forskningsetiska principer. 
41

Jag har tagit hänsyn till fyra allmänna huvudkrav på forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet: I ett tidigt skede informerades intervjupersonerna noggrant om studiens 

syfte för att kunna ha möjlighet att avbryta om de så önskade. Information gavs även om att 

                                                 
40

 Kvale (1997). 
41

 Vetenskapsrådet (2002). 
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deltagandet är frivilligt och att intervjupersonerna kan avbryta intervjun om de önskar det vid 

intervjutillfället. 

Samtyckekravet: Jag tog kontakt med intervjupersonernas chefer och rektorer för att få deras 

samtycke till denna undersökning. Informanterna informerades i ett tidigt skede om mitt 

önskemål om att undersöka fysisk inomhusmiljö för användande i studiens syfte. De 

samtyckte till detta. 

Konfidentialitetskravet: Vid bearbetning av materialet kommer detta att behandlas 

konfidentiellt. Materialet är praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt då det förvaras 

inlåst. När uppsatsen är klar raderas banden och övrigt material elimineras. 

Nyttjandekravet: Intervjumaterialet kommer endast att användas till denna undersökning och 

inte lämnas ut till någon annan för andra syften. 
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RESULTAT 

 
Här redovisar jag mina svar utifrån syfte och frågeställningar. Mitt syfte med studien var att 

undersöka pedagogernas syn på fysisk inomhusmiljö i relation till förskolans uppdrag att utgå 

ifrån varje barns behov och ge stöd till barn som behöver det. Mina frågeställningar är hur  

uppfattar pedagogerna betydelsen av den fysiska inomhusmiljön för verksamheten, hur de ser 

på barns motoriska utveckling och hur de ser på fysisk miljö för barn som behöver extra stöd. 

Informanterna nämns inte vid namn och detta görs för att man inte ska kunna identifiera 

någon av de intervjuade. Varje förskola redovisas för sig och benämns med nummer från F1, 

F2 och F3 och informanterna benämns från A – C. Därefter presenterar jag varje förskola, 

beskriver rum som finns att utnyttja, material som finns att tillgå för rörelseaktivitet på 

förskolorna. Avslutningsvis en sammanfattning som visar likheter och skillnader mellan de tre 

förskolorna. 

 

Förskola 1 arbetar inspirerade utifrån Reggio Emilias tankar och filosofi. Förskolan har i sin 

inomhusmiljö relativt många utrymmen. Småbarnsavdelningen, 1 - 2 år, är belägen på den ena 

sidan korridoren och på den andra sidan finns avdelningar för barn 3 - 4 år och 5 år. När det 

gäller att skapa förutsättningar för barns motoriska rörelser kan informanterna använda ett 

gemensamt rum som ligger mellan avdelningarna för de yngsta och de äldsta. Detta utrymme 

används för olika inplanerade aktiviteter som dans, drama, rörelsesaga och rörelsebanor. Där 

finns också material för att bygga hinderbanor, klätterstenar, byggkuddar och bollar i olika 

storlekar. Avdelningen för de yngsta barnen ligger något skild ifrån de övriga men personalen 

kan låna varandras rum och material om man så vill. På avdelningen för de yngsta finns det 

också flera rum med dörrar emellan och personalen kan dela barngruppen i mindre grupper. 

Det finns ett relativt stort rum i närheten till småbarnsavdelningen som används som ateljé 

eller verkstad som de själva benämner rummet. Där finns mycket material att tillgå och 

barnen kan välja att sitta och måla eller stå vid ett staffli. Staffliet är så anpassat att flera barn 

kan stå där samtidigt och måla utan att störa varandra. Alla barn på förskolan har möjlighet att 

använda detta rum för så kallade skapande aktiviteter, så som att måla, använda lera eller 

annat material. Materialet kan ligga framme och de behöver inte plocka undan för lunch. 

Verksamheten kan fortsätta efter lunch om barnen önskar och vill. 

 

Förskola 2 arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik. Förskolan har i sin inomhusmiljö 

små rum att tillgå. Matrummet ligger skiljt ifrån de andra rummen. Barnen går dit in när allt är 

klart och serverat. Rummen  har en ljus inredning. Ett rum kallas för språkrum och på en skylt 

står det att det är ett rum för språkstimulans genom sång, musik, ramsor och sagor. Där tränas 

även grovmotorik med dans och drama. Det finns en liten ateljé med skylt som förklarar att 

den pedagogiska miljön är anpassad för att stimulera samt utmana barnen i deras skapande 

och lärande. Det finns mycket material framme, både för finmotoriska och grovmotoriska 

övningar. På väggen i hallen finns små tavlor uppsatta med olika material, som sand och ull. 

Tavlorna sitter i barnens höjd så barnen har möjlighet att kunna se, känna och ta på de olika 

materialen. De har tillgång till en stor lekhall med klätterställningar på väggen, ett stort 

bollhav att hoppa i, och mycket mer material att använda. Intill denna lekhall finns också ett 

våtrum med en liten vattenbassäng där barnen kan använda sig av vattenlek. Där finns också 

dusch och toalett. Denna lekhall använder alla barn på förskolan en gång i veckan för 

planerade rörelseaktiviteter. 

 

Förskola 3 arbetar utan någon uttalad pedagogisk inriktning. Förskolan är inrymd i så kallade 

paviljonger och har i sin inomhusmiljö små, trånga och få utrymmen att förfoga över. En 

korridor sammanbinder rummen med varandra och i anslutning till ett av de bortre rummen 
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kommer man in på nästa avdelning där gruppen med 5 - åringar är. Personalen har utnyttjat ett 

mellanrum i korridoren, det kallas för lugna skolan och där kan barn få vara som är i behov av 

lite lugn från övriga avdelningen. Det finns ett litet rum att använda för rörelseaktiviteter men 

på grund av att det är så litet så utnyttjar inte personalen detta rum. Material som finns 

framme där är så kallade byggkuddar och en kryptunnel. Det finns en liten målarateljé med en 

grind för att kunna avgränsa och stänga till. De yngsta barnen får inte vara där alls utan bara 

de äldre barnen, själva eller två och två. Material som finns där kan barnen själva ta fram. 

 

1 Betydelsen av den fysiska inomhusmiljön för verksamheten 

 

Förskola 1 
De tre informanterna anser allmänt att miljön är betydelsefull för den pedagogiska  

verksamheten. En av de tre informanterna ger uttryck för sin uppfattning om barngrupper när 

det gäller olika åldrar. Informanten lyfter fram att det är många olika personligheter i en 

barngrupp och om barnen springer inne så innebär det att personalen får försöka möblera så 

att det inte uppmuntrar till spring inomhus och informanten säger att 

 

”har Reggio Emilias förhållningssätt som inspiration, ...hämtar vi ju mycket tankar och mycket av våran 

värdegrund och vårat förhållningssätt..  jag tycker det skulle vara åldershomogena barngrupper över huvud taget 

inom förskolan.....För att det blir så otroligt mycket lättare att bygga upp en miljö som är utmanande för den 

ålderskategori man har och det tror jag alla ser.....att i en barngrupp är det ju så många olika individer så att man 

behöver ju ha en bredd över vad man kan göra inne, så att man täcker upp alla så att alla barnen ska ha rätt att få 

utmaningar av inne miljön....samtidigt har vi ju vissa begränsningar....att man inte springer inne och det innebär 

ju att man år försöka möblera så att det inte uppmuntrar till spring.......det vet vi ju att har man en lång sträcka så 

springer man det går liksom inte att tjata och förbjuda...... man springer så att det är också någonting med miljön 

att man måste hela tiden tänka att man ger förutsättningar för att miljön ska fungera på det sättet som vi vill att 

den ska fungera innan vi börjar sätta upp regler för barnen.”F1A 
 

Informantens uppfattning är också att 
 

”så ser man att där de äldsta barnen är, i deras verkstäder, för det tycker jag också hör till att man ska ha en 

verkstad. Där kan man jobba fritt och styrt och man ska kunna ha saker kvar och fortsätta, inte det här att man 

jobbar på matbord och är tvungen att plocka undan efter sig sedan.”F1A 

 

En av informanterna berättar hur många gånger hon har möblerat om för att det inte har 

fungerat men ibland har det fungerat alldeles utmärkt. Informantens uppfattning om miljöns 

betydelse för verksamheten är att 

 

”den har otroligt stor betydelse tror jag eller vet jag. För man märker ju hur man haft det genom åren, hur man 

har möblerat och hur man tänkt och hur många gånger man har gjort om det beroende på verkligen att antingen 

har det inte fungerat eller så har det fungerat alldeles utmärkt. ..... Kan ju bara se det här bordets storlek att det 

har en jättestor betydelse. Men bara hur gemenskapen är runt bordet och hur barn som är oroliga blir ännu 

oroligare när det är ett långt avstånd mellan dem för det här bordet är mycket bredare än dom andra och när man 

sitter och äter här så blir det alldeles för långt avstånd, jätte surrigt och pratigt jämfört med de andra borden, så 

bara en sån sak. Men jag tycker att det är väldigt tydligt att man behöver förändra miljön utifrån vad det är för 

barn och att det fungerar oftast.”F1B 
 

En av informanterna berättar om miljön att 

 

”generellt så tänker vi att miljön är väldigt betydelsefull. Vi tänker den som den tredje pedagogen då tillsammans 

med barngruppen, pedagogerna och miljön. De tre utgör som en treenighet kan man säga.”F1C 
 

Informanten ger uttryck för sin uppfattning om miljön och säger 
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”att vi tycker då att miljön ska vara så rik som möjligt, så varierad som möjligt. Miljön påverkar barnen oerhört 

mycket. Barnen gör det som de kan förvänta sig i miljön så att säga. Önsketänkandet skulle verkligen vara att det 

vore så att det som barnen gör i rummet det är det som är tänkt att göra i rummet, men det är ganska svårt.”F1C 

 

Informanten tänker och uttrycker sig vidare om miljön och säger 

 

”att vi tänker att miljön ska vara föränderlig, den ska inte hela tiden vara samma utan man förändrar miljön och 

vi förändrar miljön för att utmana eller överraska eller ha nya infallsvinklar....och att det alltid är utifrån 

barngruppen när man ser vad de behöver eller tröttnat på...”F1C 
 

Informanten poängterar betydelsen hur ett rum ser ut och vad som finns i ett rum eller inte 

finns, mycket eller lite material och hur det kan förändra barnens lek och vad barnen tänker 

göra i rummet. Informantens uppfattning är 

 

”att miljön påverkar barnen oerhört mycket, den talar ju till barnen, i det här rummet kan man göra det här, här 

finns det här materialet och det ser ut på det här sättet. Och frånvaron av material visar sig också för barnen, då 

kan man ju rusa runt där, eller hoppa då kan man ju göra det i rummet eftersom det inte finns någonting där.”F1C 
 

En av de tre informanterna säger så här angående miljön att 

 

”den förändras vid varje höst när det kommer nya barn och utifrån de barn som finns och den förändras också 

under året när man märker att det här fungerar inte.......så det är  också jätteviktigt att miljön är föränderlig, det är 

inget som är statiskt.”F1A 
 

En annan av informanterna säger att 

 
”att den här möbleringen passar jättebra, det här funkar jättebra och så visar det sig att det funkar inte alls för 

våra barn, det funkade för deras grupp, men inte för våran grupp, de behövde någonting helt annat. Så det ser 

väldigt individuellt ut beroende på vad det är för barn det tror jag.”F1B 

 

När det gäller material så ser det lite olika ut beroende på barnens ålder. De äldsta barnen 

4 -5 åringar har tillgång till det mesta av materialet och kan själva hämta vad de vill ha. De 

yngsta barnen 1 – 3 år, har inte lika mycket material framme och det har även med säkerheten 

att göra och en av informanterna säger 

 

”att det material som de har ska de ha tillgång till. Där blir det väldigt mycket att de bär runt sakerna i de olika 

rummen......men när de börjar bli uppåt 2 år så vet de ganska snart var de här sakerna hör om man är tydlig med 

det och visar var sakerna hör hemma, bilarna i sin låda till exempel.”F1C 
 

En av informanternas uppfattning är och säger 

 
”jag tror inte det funkar att ha små lego på 3 – 4 års avdelning, 3 -åringar är inte så fingerfärdiga och förstör 

ganska mycket...”F1B 

 

Informanterna är överens när det gäller inomhusmiljöns betydelse för den pedagogiska 

verksamheten, alla tre informanter tänker också att miljön är föränderlig och att miljön 

förändras utifrån barnen och barngruppens behov. Informanterna är uppmärksamma på vad 

som händer i de olika miljöerna, ibland blir förändringen till det bättre och barnen får en ny 

miljö att utforska. Gemensamt för informanterna är att de tänker att miljön ska varieras så 

mycket som möjligt med utmaningar för alla barn i barngruppen. 
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Förskola 2 

Från den här förskolan är det endast en informant som är intervjuad. När det gäller 

inomhusmiljön och hur personalen tänker om pedagogisk inomhusmiljö berättar informanten 

 

”att Maria Montessori hade väldigt stora tankar om inomhusmiljön för barnen. Pedagogiken går ju ut på att sätta 

barnen i centrum och förskolans miljö ska vara för barnens skull och inte för oss vuxna. Barnen ska stor chans att 

påverka sin vardag och därför är hyllor placerade på låg höjd och materialet finns alltid tillgängligt för barnet för 

att de ska kunna styra sin verksamhet på bästa sätt, för att få självständiga barn.....Så att miljön är inrättad efter 

barnen, barnens behov....Montessoripedagogiken går ju mycket ut på att vi ska händerna på ryggen. …..att man 

inte ska ingripa i onödan utan att man skall finnas till hands lite i bakgrunden så att de får pröva och testa lite 

grann själva.”F2A 
 

Informanten lyfter fram att miljön förändras ganska mycket och framhåller att det är viktigt 

att se till vilka olika behov barnen har och hur de olika rummen utnyttjas. Informanten 

poängterar att personalen har arbetat med observationer och säger 

 

”att vi tittar på barnens lek, var de är mest någonstans och vad de gör i olika rum och så får man tänka om och 

vara lite flexibel och så prövar man på ett visst sätt och märker att det där fungerar inte och då får man tänka om 

igen. Det gäller att tänka om flera gånger och pröva sig fram.”F2A 
 

Informantens uppfattning när det gäller vilken ålder de har på barnen är 

 

”att glappet kan vara ganska stort från en 1 - åring till en 4 - åring. Så där får man verkligen tänka och klura ut 

hur man ska skapa en bra verksamhet. Allt för att lokalerna skall utnyttjas på bästa sätt.”F2A 
 

När det gäller tillgång till material finns det tillgängligt för barnen och de kan hämta sitt eget 

material. Informanten framhåller sin uppfattning med att säga 

 

”det handlar ju mycket om att vi pedagoger måste ju vara med i rummen och inte vara centrerade till ett rum att 

vi sprider ut oss och finns på golvet......så att de får pröva och testa lite grann själva. Så att de blir 

självständiga.”F2 
 

Informantens uppfattning är att miljön har stor betydelse för den pedagogiska verksamheten 

och förtydligar genom att berätta hur personalen som arbetar på Maria Montessori inspirerade 

avdelningar tänker och säger att 

 

”miljön har väldigt stor betydelse. Pedagogiken handlar ju mycket om tankesättet också hur vi bemöter barnen 

hur vi lyssnar på barnen, deras tankar och funderingar så miljön har ju väldigt stor betydelse för hur pedagogiken 

skrider vidare. Så miljön betyder väldigt väldigt mycket och alla vi som jobbar på Montessori inspirerade 

avdelningarna tänker mycket så och alla har samma tankesätt. ”F2A 
 

Förskola 3 

De tre informanterna har skilda uppfattningar om inomhusmiljöns betydelse för den 

pedagogiska verksamheten. En av de tre informanterna ger sin uppfattning om miljön och hon 

anser att det är viktigt att få till en miljö som arbetslaget ska trivas med. Dessutom en miljö 

där barnen har sina egna lådor och fasta platser. Informanten säger att 

 
”vi började med att modellera ihop oss så att det skulle bli en miljö som det nya arbetslaget skulle trivas med. …. 

för mycket saker framme……barnen har sina fasta platser så att det är lätt att veta var de ska vara…”F3A 

 

En av de tre informanterna menar att miljön har en betydelse för verksamheten och berättar 

hur hon tänker om miljöer i förskolan. Informanten har erfarenhet av att inreda och planera 

olika miljöer för småbarn från en tidigare förskola då hon fick vara med och planera när det 

skulle öppnas en ny avdelning och berättar att 
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”jag hade nog lite i mig då från avdelningen som jag tidigare hade jobbat på, just med de här rummen som jag 

tyckte hade fungerat så bra…  när jag kom till avdelningen så var miljöerna ganska inspirerande redan från den 

avdelning jag hade jobbat på…..kände att den här har utgått lite från samma tänk här. Det fanns ett rörelserum 

men det var litet och det finns fortfarande. Det har liksom funnits men jag har inte reflekterat så mycket över det 

rummet. ..vi är ute så mycket….och inte inne så hemskt mycket så har jag nog velat använda det här rummet till 

något annat. Samtidigt som våra barn tycker att det är väldigt roligt att få vara i det här rörelserummet och leka. 

Sedan har vi ju lite mindre hörnor då för de andra miljöerna. Och dom har vi tänkt om och vridit på många 

gånger….”F3C 
 

Informanten berättar också att anledningen till att de förändrar de olika miljöerna är att barnen 

inte leker eller vistas i vissa rum och när de har förändrat miljöerna märker personalen att det 

blivit lugnare i barngruppen. Informanten säger att 

 

”vi har olika barn, vissa barn hittar ju det de vill leka med......vi upplevde att det kanske är så att den här hörnan 

ska ligga på någon annan plats. Så har vi flyttat runt och då har det fungerat och det har blivit lugnare i 

barngruppen.”F3C 
 

Den tredje informanten lyfter fram betydelsen av att anpassa miljön utifrån barnens olika 

behov och informantens uppfattning är att 

 

”vi går ganska ofta igenom våra avdelningar och våra rum. .. vad barnen har för olika individuella behov och då 

försöker vi anpassa miljön utifrån det. ….varje barn får möjlighet att jobba med det barnet har behov av ...”F3B 
 

Informanten anser att det är genomtänkt med rummen och berättar sin uppfattning hur hon 

tänkt med ett av rummen. Hon säger att 

 
”lokalerna är inte så stora att vi kan ha en stor och fin ateljé. …försökte jag att tänka igenom hur kan man 

använda dockvrån som ändå tar hela rummet…..då har vi gjort en ateljé som bara två barn kan komma in när de 

känner att de vill komma in.”F3B 

 

Samtidigt framhåller två av de tre informanterna att de är svårt att få till en bra pedagogisk 

miljö med den åldersgrupp de har, barn i ålder 1 - 4 år och en av de två säger att 

 
 ”det är ju svårt i och med den åldersgruppen också. Att de är 1 - 4 år.”F3A 
 

Den andre informanten säger att 

 
”det är väldigt svårt att skapa den miljö och de möjligheter som jag vill att de ska ha när man har en grupp från 

1 - 4 år.”F3C 

 

När det gäller ommöblering framhåller de tre informanterna att de gör en ommöblering varje 

termin och de pratar om ”hörn” som barnen inte leker i eller använder. Då anser de att det är 

dags att göra något nytt för barnen i det aktuella hörnet som för tillfället inte används. Här har   

informanterna en gemensam uppfattning, att de är uppmärksamma på hur hörnet används eller 

inte. En av de tre informanterna berättar att 
 

”då har vi sett om vi har hittat något hörn, här är de aldrig. Då tycker vi att det är någonting som behöver ändras 

med det hörnet…”F3A 

 

Uppfattningen om hur ofta ommöblering sker skiljer sig mellan två av de tre informanterna 

och de har skilda åsikter om värdet om detta. En av informanterna anser att de möblerar om 

för ofta och det i sig kan stressa barnen. Hon säger att där har vi 
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”tänkt om och vridit på många gånger ….kanske lite för ofta för min smak…väldigt mycket möblering…det 

stressar ju också att vi möblerar om.” F3C 

 

Den andre informanten motiverar sin syn på ommöblering med att barnen inte använder 

rummet för lek utan endast springer omkring där och där informanterna hade en tanke om vad  

att barnen kan göra i rummet blir ibland något helt annat. Barnen använder rummet på ett 

annat sätt än vad informanterna hade tänkt sig. 
 

”Sist gjorde vi om i lekrummet där de flesta leksakerna fanns. Det blev bara en springstation ett tag, de gjorde 

ingenting. Där vi tänkte den lugna mysiga hörna med soffan……där byggs det med kojor. Då har ju barnen gjort 

det till en mysig hörna men med en annan typ av lek.”F3A 

 

De tre informanterna framhåller en gemensam uppfattning och syn när det gäller hur mycket 

material som de har framme. En av informanterna säger att 

 

”det material de får använda det är i deras höjd. Vi säger stopp när de tar massor med lådor och bara går och 

häller ut. Då får de gå tillbaka och städa upp. ..vi kan tycka att för mycket material på en gång blir bara rörigt och 

det blir en massa för barnen.”F3A 
 

Alla tre informanterna framhåller vikten av att barnen ska städa efter sig när de är klar med en 

aktivitet och en av de tre informanterna säger 

 
” vi har mycket material framme så att de får ta själva..........men vi kräver ett visst mått av städning också.”F3A 

 

”att vi kanske  behöver en plats där materialet finns för barnen. Att de själva kan hämta sina saker. ….Att de 

förstår och värnar om sin miljö. Ibland känns det som vi har mycket framme. Så har vi nog tänkt och sorterat 

bort.....”F3C 
 

Den tredje informanten delar de övrigas uppfattning om städning och säger att 

 

”när vi sorterar lego har vi lådor med olika färger, och olika lego, så att barnen städar efter. Det är så enkelt att 

sortera.”F2B 
 

2 Barns motoriska utveckling 

 

Förskola 1 

När det handlar om barns individuella rörelsebehov och utveckling anser en av informanterna 

att det skiljer sig mellan olika barn. Informantens uppfattning är att 

 

”vi ser att det skiljer sig oerhört mycket mellan olika barn. En del barn verkar inte alls ha något behov av 

grovmotorisk aktivitet och en del barn har jättebehov av det.”F1A 
 

En av informanterna berättar att det fungerar väldigt olika i barngruppen hur de yngre barnen 

utnyttjar sin inomhusmiljö när det gäller rörelse och motoriska övningar. Informantens 

uppfattning är att 

 

”det fungerar väldigt olika för olika barngrupper. En del använder det på det sättet att de verkligen utnyttjar det 

till fullt, de klättrar och hoppar medan för en del så  funkar det bara som någon sorts racerbana och man får ta 

bort för det blir alldeles för farligt. ….Inne blir det mer på något sätt skapande utmaningar, vi bygger upp 

någonting, vi tänker ut någonting att så här och så här ska det fungera, medan ute så blir det ju automatiskt att 

någon ska upp i den där klätterställningen......sedan behöver ju inte det en utesluta det andra...”F1B 
 

Informanternas uppfattning är att det är svårt att få till en bra inomhusmiljö för grovmotorisk 

utveckling och aktiviteter och en av de tre informanterna säger att 
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”vi har försökt .....att det blir mycket utmaningar för de yngre för de behöver ju klättra.....sedan är det ju svårt 

med inomhusmiljön över huvud taget. Barnen behöver ju röra sig mycket mera och springa….. och det går ju 

inte inomhus, de små gör ju det så klart, de går ju på det sättet.”F1C 
 

Informanten fortsätter och berättar att 

 

”de yngsta barnen har ett rum där det är tänkt med mycket rörelser, balans och att klättra upp och ner på olika 

avsatser och en rutschkana som de just nu har tagit bort för det blev lite besvärligt.”F1C 
 

Den tredje informanten berättar att de planerar rörelsebanor inomhus och där får barnen 

använda sig av grovmotoriska grundrörelser som att balansera, hoppa och krypa. 

Informantens uppfattning är att 
 

” vi kan göra sådan här rörelsebanor, balans, hoppa och krypa, olika typer av grovmotoriska aktiviteter. …....Inne 

blir det mer finmotoriska aktiviteter.”F1A 

 

Informanten fortsätter och berättar att 

 

”en grovmotorisk aktivitet som ofta förekommer inne är dans och danslekar.”F1A 

 

Informanten förtydligar vad danslek är, en dramatiserad rörelsesaga som exempel sagor om 

storskogen eller djurparken och det är en personal som leder den dramatiserade rörelsesagan. 

Informanten säger att 

 

”det är något som barnen älskar......man hamnar i underjorden.....nu kryper ni i tunnlar och nu kliver ni över stora 

stenar.”F1A 
 

Dessa sagor är mest för de äldre barnen, 4 – 5 år. De yngsta barnen har också ett litet 

dramarum på sin avdelning och de har mer grovmotoriska aktiviteter inne berättar en av de tre 

informanterna. Informanten berättar varför det är så och säger att 

 

”dels för att de är mindre och de får plats på ett annat sätt än 4 - 5 åringarna.”F1A 

 

Förskola 2 

När det gäller förutsättningar för barns motoriska utveckling inomhus så har personalen på 

den här förskolan tillgång till en lekhall där de har grovmotoriska övningar för de olika 

barngrupperna. Informantens uppfattning om motorisk utveckling är att 

 

”grovmotorisk utveckling är ju jättejätte viktig så klart. Vi har ju våran lekhall som vi använder då en dag i 

veckan och det gäller ju för småbarnen också att de har lekhallen en dag i veckan. Där har vi gymnastik och 

grovmotoriska övningar.”F2A 
 

Informanten berättar vidare hur personalen tänker inför veckans aktivitet när det gäller rörelse 

och säger att 

 

”där försöker vi också tänka på att de barn som behöver extra träning att man planerar en verksamhet med 

övningar och aktiviteter som är anpassade efter barnens olika behov, att man tänker extra på det när man sitter 

och planerar just för de barnen till den dagen man ska vara i lekhallen.”F2A 
 

Informanten berättar också om vilka material det finns att tillgå i lekhallen och säger att 
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”där finns det ett bollhav, ribbstolar på väggen, vi har romerska ringar, trapetser, det finns andra bollar, det finns 

balanskuddar som man kan lägga ut på golvet och de kan använda rockringar, hopprep, rutschkana och stegar, så 

där finns det stort utbud som vi använder flitigt.”F2A 
 

Förskola 3 

Gemensamt är att personalen inte pratar om barnens individuella rörelsebehov eller motoriska 

utveckling utan hela barngruppen och svaren blir ganska kortfattade. Alla tre informanter 

uttrycker att det är kuddrummet som används för rörelseaktiviteter inomhus. De benämner 

dock rummet olika, kuddrum eller rörelserum, men rummet har samma innebörd för de tre 

informanterna. Uppfattningen från en av informanterna är att de har kuddrummet att använda 

för rörelseaktiviteter och informanten anser också att dessa aktiviteter sker mer spontant än 

planerat och informanten säger att 

 

”vi har ju kuddrummet. Där kan man hoppa på kuddar och röra sig bäst man vill. Vi kör lite rörelselekar mer på 

samlingen. Men det är mer spontant.”F3A 
 

Den andre av informanterna anser att de har rörelse och att en personal leder det hela men 

betonar rummets storlek och berättar att 

 

”rörelserummet är inte heller så stort...... vi har ett litet schema så att alla barn får vara med kanske under en 

vecka och ha olika aktiviteter där inne. Då har vi gympa exempelvis med musik och då är det en pedagog som 

leder. Då har vi en kojaktivitet som barnen bygger och samtidigt rör på sig därinne. Sedan har vi dans också på 

eftermiddagar....”F3B 
 

Det framkommer ett svar från en av de tre informanterna som förtydligar personalens 

handlande och tänkande när det gäller barns motoriska rörelsebehov inomhus. Informantens 

uppfattning är att det händer att de har grupp och motiverar sin syn på varför hon inte vill 

använda det rum som finns för rörelseaktiviteter med att säga att 

 

”inomhus är det ju det här rörelserummet som gäller då. Anledningen till att jag inte tyckt om det rummet är att 

jag tycker det är för litet......Sedan händer det att vi har grupp och då kan det vara lite mer planerat, tex. att man 

gör en liten hinderbana med kuddarna....” F3C 
 

Endast en av de tre informanterna ger uttryck för att de saknar grovmotoriskt material och det 

är samma informant som har motiverat sin syn på varför hon inte vill använda rörelserummet. 

Gemensamt för de tre informanterna är att de anser att de har rätt gott om finmotoriskt 

material och att de inte gillar att barnen springer inomhus. Två av informanterna ger tydligt 

uttryck om detta och säger att 

 

”just finmotoriskt finns det jättemycket. Vi tillåter ju inte det här att bara springa runt, runt....annars säger vi att 

det är tillåtet att springa utomhus.”F3A 
 

och den andra av de två informanterna säger att 

 

”finmotoriskt har vi väldigt mycket av. Så grovmotoriken saknas nog. Det blir mycket spring i hallen ofta, de vill 

springa av sig liksom. ”F3C 
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3 Fysisk miljö för barn som behöver extra stöd 

 

Förskola 1 

Här framkommer lite olika tankar och uppfattningar hos de tre informanterna. Det finns olika 

sätt att se på begreppet barn med särskilda behov anser de. När det gäller barn som behöver 

extra stöd och barns koncentration gäller det som personal att kunna se vad barnet och 

barngruppen behöver anser informanterna. En av de tre informanterna förtydligar sin 

uppfattning hur hon tänker och säger att 

 

”jag tror att det handlar mycket vad man erbjuder för verksamhet faktiskt......också handlar det  om resurser, det 

handlar om att barngrupperna har blivit större, att det finns färre vuxna……..Så det handlar om att se vad 

behöver det här barnet och vad behöver den här barngruppen, vad tycker dom är roligt. Och så försöker man 

fånga upp sådana impulser. Så jag tycker vi har en väldigt blandning av sådant som vi pedagoger tycker att dom 

här barnen behöver och oj, det här är någonting som de verkar intresserade av …..Man måste ju få med sig 

barnen men det kan man ju om man själv tycker det är kul och inspirerande så är det ju få saker man inte kan få 

med barnen i.”F1A 
 

och fortsätter att berätta sin uppfattning med att säga att 

 

”många av de barnen som man ser som problembarn dom skulle inte existera i en förskola som följde läroplanen 

och som verkligen gav barnen de utmaningar som de behöver och tillräckligt med personal för det antalet 

barn.”F1A 
 

Informanten fortsätter och berättar att de gånger personalen själva märker att deras kunskaper 

inte räcker till och de behöver hjälp i form av andra kunskaper säger informanten att 

 

”då ber vi om hjälp av en förskolepsykolog.”F1A 
 

En annan av informanterna anser att barn som behöver extra stöd där kan  ha olika behov och 

säger att 

 

”behoven kan ju också se väldigt olika ut, som olika former av handikapp eller koncentrationssvårigheter, att de 

har ett stort rörelsebehov eller att barnen är väldigt yviga.”F1B 
 

Men när det handlar om barn som har svårt att koncentrera sig, motiverar informanten sin 

uppfattning med att säga att 
 

”ett stort rörelsebehov behöver ju inte alltid betyda att barnet behöver röra sig hela tiden.”F1B 

 

Informanten förtydligar sin uppfattning när det gäller barn som behöver mer stöd och menar   

att barn som har svårt att koncentrera sig och har ett stort rörelsebehov där handlar det om 

mycket mer än bara rummet. Informantens uppfattning är att 

 

”det gäller att kunna fånga upp vad barnet är intresserad av för att faktiskt få barnen att sitta stilla, att det ger 

någonting och att det är roligt.” F1B 
 

Den tredje av informanterna lyfter fram betydelsen av själva begreppet barn i behov av 

särskilt stöd och anser att alla barn har olika behov och informantens uppfattning är att 

 

”ja det är ett sådant där begrepp man svänger sig mer. Jag tycker att alla barn har sina olika speciella behov så 

där och det gäller det ju och försöka se det så långt som möjligt. Men det gäller ju också att hjälpa dem att träna 

att ingå i en grupp och ta hänsyn till varandra. Men det finns ju barn som sticker ut......”F1C 
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Informanten anser samtidigt att det också finns barn som har svårt att vara i grupp med andra 

och berättar att 

 
”vi har ju oftast någon som inte kan inordna sig som inte har möjlighet att förstå att man måste ta hänsyn till 

andra.”F1C 

 

När det gäller samspel och förhållningssätt säger en av informanterna att det är betydelsefullt 

och viktigt att tänka på hur barnen tänker och hur barnen uttrycker sig och hur miljön kan 

inverka på barnen. Hon tycker också att man som personal bör vara väldigt lyhörd inför 

barnen och berättar att 

 
”jag tycker att över huvud taget att vårat jobb och förhållningssätt måste präglas av ganska stor respekt och 

ödmjukhet.......... ibland när barn säger saker så öppnas en avgrund och man tänker. Jaha, så här tänkte du? Så har 

jag inte tänkt alls……där kan man väl känna att det är så lätt att bara gå på i gamla spår och nu känner jag att det 

tycker jag inte att jag gör och inte någon av oss gör här, men just det här handlar om att man hela tiden är väldigt 

lyhörd inför barnen och att man aldrig kan förutsätta att barn är på ett visst sätt, utan att de blir hela tiden på ett 

visst sätt beroende på miljön, beroende på hur vi är, beroende på kompisar, beroende på vilken konstellation de 

är i…….hon är så, han är så och så utgår vi ifrån det, utan att alla är ju liksom föränderliga....det är väl därför jag 

känner det också att jobba som Reggio Emilia är verkligen föränderligens pedagogik. …att ingenting är statiskt, 

det tror jag är jätteviktigt att förhålla sig hela tiden till barnen och då gäller det att lyssna, lyssna och lyssna.”F1B 
 

En annan av informanterna lyfter fram att deras förhållningssätt är att 

 
”lyssna in de här barnen och vad vill dom, vad har de för intressen och försöka lyfta deras positiva sidor, det är ju 

liksom vårt förhållningssätt, att försöka bortse från det som inte fungerar så bra och lyfta det som fungerar bra. 

Och att inte då försätta barnen i situationer som man vet att de inte klarar av riktigt…Det tycker jag är väldigt 

viktigt. För barnen blir ju inte, de är ju liksom inte på ett sätt, utan de blir ju i situationer så att säga och om de då 

hela tiden misslyckas eller ska misslyckas i olika situationer då får de ju en negativ självbild och så blir det som 

en negativ spiral istället för att de får chans att lyckas med saker.”F1C 

 

Informanten tänker att personal som arbetar inom förskolan bör bli ännu bättre på att lyssna in 

barnen och att personal också kan vara för kvicka med att avbryta barnens samspel och lek. 

Informantens uppfattning är att 

 

”jag tror att vi vuxna är oftast ganska snabba med att gå in och bryta, att man inte riktigt uppmärksammar 

barnens samspel, att dom har någonting ihop som man inte riktigt vet vad det är.…..Jag tänker att vi som jobbar 

inom förskolan måste bli mycket mer inlyssnande på barnen, vad som händer, vad de säger, vad de tänker på och 

att vi tar upp det i vårat arbete. Att det är det som ska ligga till grunden för vårat arbete.”F1C 
 

En annan av informanterna berättar att de tänker att de vill skapa en miljö i den pedagogiska 

verksamheten som är 

 
”en väldigt öppen atmosfär och en atmosfär där man känner att man vågar prova på saker..........Sedan tror jag 

också att vara nyfikna, både barnen och vi är nyfikna.”F1B 

 

En annan av de tre informanterna säger att 

 
”för det första så vill vi att barnen ska känna sig trygga och föräldrar, det är grunden.….......En stämning av 

förväntan............här har jag mina kompisar här har jag pedagoger som lyssnar på mig......här är det pedagoger 

som tycker att det är kul.”F1A 

 

Den tredje informanten tänker att de vill skapa en atmosfär som är tillåtande och hänsynsfull. 

Informanten framhåller en atmosfär där 
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”barnen lär sig med det här att ta hänsyn till varandra och acceptera varandra som man är. Att vi är olika 

människor och att man får vara som man är och att man duger som man är. Och det är ju samma i 

personalgruppen att vi försöker stärka varandras positiva sidor och vi är alla olika här också. Det är ju 

samma.”F1C 

 

Gemensamt för informanterna är att de tycker att det är viktigt att ta reda på vad barnen är  

intresserade av, vad de tycker är roligt och som gör att barnen kan koncentrera sig. Det gäller 

såväl för det enskilda barnet som hela barngruppen. Informanterna anser också att det är 

viktigt att vara lyhörd inför barnen, och som personal vara nyfiken och intresserad och fånga 

upp impulser från barnen. En av informanterna säger att det är viktigt att följa läroplanen och 

att ge barnen utmaningar som de behöver. Alla barn har sina speciella behov säger en av de tre 

informanterna och som personal gäller det att lyssna och åter lyssna. Gemensamt är också att 

de tänker och säger att barn är inte på ett visst sätt utan att de blir beroende på miljön, 

personal, kompisar och vilken konstellation barnen befinner sig i. 
 

Förskola 2 

När det gäller barn med särskilda behov bedömer informanten att det finns olika särskilda 

behov och informantens uppfattning är att 

 

”begreppet är ju ganska brett.” F2A 

 

Informanten berättar och lyfter fram att en del barn behöver mera språkträning och säger att 

 

”vissa barn kan vara mera otrygga än andra barn som kanske behöver mera vuxenkontakt…..och de försöker vi 

ju absolut tänka på:” F2A 
 

Informantens uppfattning är att 

 

”det finns barn som är känsliga, tysta, lugna och barn som har svårt med sin koncentrationsförmåga. ” F2A 
 

När det gäller dessa barn är informantens uppfattning att 

 

”där tror jag vi försöker tänka lite medvetet. Vi har faktiskt sådana barn i gruppen nu och det är lätt att man bara 

glömmer bort dom barnen.” F2A 
 

Informantens uppfattning till varför dessa barn kan glömmas bort är 

 

”att de hörs aldrig, de syns nästan aldrig.” F2A 
 

Med tanke på att vissa barn har svårt att koncentrera sig så är det material som finns här på 

förskolan väl anpassat för dessa barn och informanten säger att 

 

”vi har barn nu i gruppen som har väldiga koncentrationssvårigheter, men kan däremot sitta med Maria 

Montessorimaterialet väldigt, väldigt länge. …..olika vardagsövningar…….förflytta pärlor mellan olika skålar 

med pincett och tång…..”F2A 
 

Beträffande förhållningssätt och samspel anser informanten att personalens förhållningssätt är 

mycket viktigt och betydelsefullt. Hon framhåller sin uppfattning och säger att 

 

” det är viktigt att vi lyssnar på barnen och respekterar det de säger.” F2A 
 

Informanten berättar också att de diskuterar förhållningssätt i personalgruppen minst en gång 

per månad, så att de är överens om hur de ska förhålla sig till barnen och hon framhåller att 
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”upprätthålla god etik och moral och att man kontinuerligt pratar om det i personalgruppen, så att man är överens 

om hur vi ska förhålla oss till barnen.”F2A 

 

Informanten betonar och lyfter fram att när det gäller samspel är det viktigt att personalen är 

tydliga mot varandra och framhåller även vikten av att personalen har det bra och säger att 

 

”det är viktigt att man förstår att man är här för barnens skull. Att man lyssnar på vad de säger och att man 

förstår barnens behov. Jag tror att har man det bra tillsammans som pedagoger så mår barnen bra och barnen har 

roligt. Så förhållningssättet är otroligt viktigt och samspelet är jättejätteviktigt. Att man talar om när något känns 

fel och att man kan prata om allting. Oavsett om det är jättejobbigt så har alla barn någonting som är positivt, 

man får försöka hitta det som är positivt hos barnen.”F2A 
 

Förskola 3 

När det gäller uppfattningen om pedagogisk miljö för barn som behöver extra stöd och har 

svårt med sin koncentration är bedömningen hos en av informanterna att miljön ska vara 

inbjudande. Informantens motivering till detta är att barnet ska kunna få sitta relativt ostört 

där och informantens uppfattning är att 
 

”vi vill ju att miljön ska vara inbjudande. Har man satt sig i ett hörn ska man kunna sitta relativt ostört.”F3A 

 

När det gäller barn som behöver lite extra stöd och stimulans anser informanten att det finns 

olika stöd som ett barn kan behöva. Informanten anser att barnen behöver lära sig att vara en 

av alla i gruppen och informantens uppfattning är att 

 
”de får väl ändå ingå i den miljö vi har. Vi försöker ju att få till en miljö som passar alla åldersgrupper och alla 

barn. Just för att det ska finnas olika typ av lek i olika rum. Det beror ju på vad man har för barn. Autistiska barn 

kanske behöver en väldig avskildhet och sitta. Det finns ju mycket andra stöd man behöver och då behöver man 

lära sig vara i grupp……och lära sig hantera att vara en i gruppen. Då tror jag att det går bra inomhus.”F3A 

 

En av informanterna menar att barnen har ett stort rörelsebehov och motiverar att det är då 

som barnen får använda det lilla kuddrummet. Informanten förtydligar även att det är en viss 

turordning som gäller för barnen och säger 

 

”det är väl främst det där man försöker ha många olika stationer eller vad man ska säga. Vi har ju en ganska stor 

hall med bord där man kan få sitta i lugn och ro och göra någon aktivitet av något slag. I några rum sitter de och 

gör var sin grej om man säger så, inte på varandra. Men samtidigt upplever jag att de barn som vi har nu eller 

haft att det är rörelsebehovet. De springer mycket och då har ju kuddrummet hur som helst blivit kvar. Vi har inte 

förändrat det rummet. Det har blivit lite så där att barnen får gå in där i turordning men samtidigt ha lite tankar 

om barnen har förtjänat att gå in där också och det har fungerat bra för oss.”F3C 
 

Två av informanterna förtydligar att målar rummet är det rum som de anser inger ett lugn för 

barnens skapande aktivitet och där kan barnen få lyssna på lugn musik i bakgrunden. Båda 

bedömer att där kan barnen få känna att de kan få vara i princip hur länge som helst. En av de 

två säger att 

 
”Målarrummet och så framför allt att alla barn upplever att det är lugnt att gå in där. För de är två och två som får 

gå in där och måla och uppleva lugnet där inne i det rummet…och jag upplever att barnen känner att där inne får 

jag vara för mig själv, ostört. De får vara där inne för sig själv eller med en kompis.”F3C 

 

Informantens uppfattning om målarrummet är att 

 
”…då har vi gjort en ateljé som bara två barn kan komma in när de känner att de vill komma in. Då kan de måla i 

lugn och ro, med avslappningsmusik i bakgrunden. Det är inga barn som får gå in för vi har grind och de minsta 

har inte tillgång till rummet.  Alla barn tycker om att måla och de vet att de får vara ifred.........”F3B 
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En av informanterna bedömde att ett mellanrum som hon liknar vid ett klassrum kunde 

utnyttjas i den angränsande korridoren just för de barn som har svårt att koncentrera sig. 

Rummet har de därför valt att kalla för lilla skolan. Informanten säger att 

 

”så de barn som har behov av koncentration de lär sig mycket bättre i lilla skolan att koncentrera sig än i den 

miljö som är på avdelningen. Så löste vi det problemet ja.”F3B 
 

Personalen saknar ett lugnt rum och här följer tre citat från informanterna där de säger att 

 
”det kunde vara väldigt bra om vi hade ett rum avskilt som man kunde ta barn och jobba med som har behov att 

ha en lugn miljö och en vuxen en stund.” F3B 

 

”..i och med att vi skärma av lite med soffan och bokhyllan som finns där kan de ha sitt rum. Det blev som 

smårum i det stora rummet. ….behöver inte säga nej nu för det finns stolar till alla……till slut tar ju platsen slut 

runt bordet och då får de vänta och det orkar de inte.”F3A 

 

”det jag saknar är en miljö där man kan få krypa undan en stund…….men då har vi ju våra lokaler som sätter 

stopp för det då.”F3C 

 

När det gäller uppfattningen på samspel och förhållningssätt skiljer sig bedömningarna mellan 

de tre informanterna. En av de tre informanternas uppfattning är att vi 

 

”vill ju ha det lugnt, men inbjudande. Tillåtet egentligen. Vi ser ju våra barn som kompetenta och de klarar det 

mesta själva.….Att vi har mycket material framme så att de får ta själva och det är väl vårat sätt att ge barnen 

tillit och möjlighet att hämta allt själv....”F3A 
 

En av de tre informanterna lyfter fram att arbetslaget har observerat sig själva och observerat 

var barnen leker, i vilka rum barnen är och i vilka rum barnen inte är. Konsekvensen av denna 

observation är att personalen tänkt på betydelsen och vikten av var de själva befinner sig i de 

olika rummen. Informantens uppfattning är att 

 

”har vi ….observerat lite hos oss själva nu under våren, var vi befinner oss och är på avdelningen. Och vi upplever att 

barnen rör sig mest i hallen och köket....... Medans i det här stora rummet som det finns fullt av platser och 

stationer, finns plats att leka där är man inte så mycket och där rör vi oss väldigt lite också som vuxna. Så det har 

vi tänkt på en hel del att nu måste vi börja vara därinne för det första.........I rörelserummet har vi också den 

tanken att de ska få vara lite för sig själva även om vi är inne hos dom ibland och tittar hur det går........ 
…….samtidigt är det också många konflikter som vi måste hjälpa till med. Så visst, vi tror väl att rummen 

speglar väldigt mycket samspelet hos dem.”F3C 
 

Informanten berättar vidare att 

 

”vi försöker ha en vardag som liksom att barnen har väldigt mycket inflytande över sin lek och vi måste ju finnas 

där för att hjälpa dem hitta olika lekar, men kanske också måste bryta.”F3C 
 

Den tredje av informanterna säger att 

 

”anser att barnen är väldigt harmoniska och lugna i våran grupp för vi försöker göra det bästa..”F3B 
 

Samme informant framhåller betydelsen av en gemensam diskussion i arbetslaget och 

informanten säger 

 
”att vi diskuterar ju mycket tillsammans också och vi har ungefär samma barnsyn.”F3B 

 

Informanten framhåller även vikten av personalutveckling och säger 
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”att diskutera mycket vad man tänker, hur man tänker, varför man gör det och det. Eller innan man gör, kanske 

förklara sin tanke innan man gör någonting. Hur ska vi göra eller vad kan vi göra. Utveckla mer grupparbete i 

förskolan......personalutveckling....använda all resurs vi som vi har på ett bra sätt, dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper.”F3B 
 

Gemensamt för arbetslaget är att de anser att barnen har behov av en lugn miljö, de saknar ett  

lugnt rum, och alla tre informanterna betonar att det är svårt att få till en bra miljö på grund av 

av att rummen är små och få men också för att de har barn i ålder 1 – 4 år. En av 

informanterna anser att de saknar grovmotoriskt material, en säger att rörelseaktiviteter sker 

spontant vid samlingen och en säger att de har rörelse enligt ett schema. De vill ha en miljö 

som är inbjudande, lugnt, tillåtet och att det är viktigt att barnen lär sig städa. Det 

framkommer inte vad som är viktigt i det pedagogiska arbetet och hur de tänker om barn som 

behöver mer stöd än andra. De får väl ingå i den miljö vi har säger en av de tre informanterna. 

 

Sammanfattning från de tre förskolorna 
 

Två av de tre förskolorna arbetar utifrån två olika pedagogiska inriktningar där miljön utgör 

en stor del av pedagogiska arbetet och de båda förskolorna har också bra rumsliga 

förutsättningar för sin verksamhet. Den tredje förskolan arbetar utan någon uttalad pedagogisk 

inriktning och har mindre bra rumsliga förutsättningar i sin inomhusmiljö med små och få 

utrymmen. Fem av de sju informanterna säger att miljön har en betydelse för den pedagogiska 

verksamheten. En säger att det är viktigt att få till en miljö som arbetslaget ska trivas med och 

en säger att rummen är genomtänkta. Informanterna anser att miljön är föränderlig och att 

miljön förändras inför varje termin, efter barnens och barngruppens individuella behov. Fyra 

av de sju informanterna säger också att miljön förändras under året när man märker att något 

inte fungerar som man tänkt sig att det skulle göra. Gemensamt för informanterna är att de 

säger att det är svårt att få till en bra miljö när barnen är indelade i olika ålder 1 – 4 år. Det är 

lättare att få till en bra inomhusmiljö när det är åldershomogena barngrupper säger en av de 

sju informanterna. En av de sju informanterna säger att miljön talar till barnen och säger att 

frånvaron av material påverkar barnens lek, då är det fritt fram att hoppa ex. Två av 

förskolorna har gott om grovmotoriskt material, medan en har lite material. Alla tre har gott 

om finmotoriskt material. 

 

En förskola har en stor lekhall för rörelse, en har ett litet rum och en har många rum att 

använda för rörelseaktivitet. På en av de tre förskolorna är informanternas uppfattning om 

rörelse och rörelseaktiviteter delade. En av informanterna säger att de kör lite rörelselekar, en 

säger att det händer att vi har grupp och säger att grovmotoriken saknas nog och en säger att 

de har ett schema så att alla barn får vara med under en vecka. När det gäller begreppet barn i 

behov av stöd säger fyra av informanterna att det gäller försöka se vad barnet och 

barngruppen är intresserade av. En informant lyfter fram betydelsen att följa läroplanen och 

försöka ge utmaningar till alla barn som behöver det och vara lyhörd inför barnens olika 

behov. Lyssna vad barnen säger, lyfta deras positiva sidor och och att inte försätta barnen i 

situationer som personalen vet att de inte klarar av. För barnen blir ju inte, de är ju inte på ett 

sätt utan de blir i olika situationer säger en av informanterna. Att respektera barnen, tänka på 

att vi personal är där för barnens skull och att alla barn har något positivt säger en av de sju 

informanterna. Tre av informanterna svarar undvikande och en säger att de får väl ingå i den 

miljö vi har. De tre informanterna saknar ett lugnt rum. En av de tre pratar om ett rum som 

kallas för lilla skolan och där lär sig barnen mycket bättre att koncentrera sig än på 

avdelningen, så löste vi det problemet säger informanten. Informanten säger också att barnen 

är lugna i gruppen för att de gör sitt bästa. Flera av informanterna säger också att i miljön 

ingår hur personalen bemöter och lyssnar på barnen. 
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DISKUSSION 

 
Syftet med mitt arbete var att undersöka pedagogernas syn på fysisk inomhusmiljö i relation 

till förskolans uppdrag att utgå ifrån varje barns behov och ge stöd till barn som behöver det. 

Inledningsvis börjar jag med att argumentera kring studiens tillförlitlighet med reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. Därefter följer en metoddiskussion med utgångspunkt från 

syfte och frågeställningar. Jag avslutar diskussionen med en sammanfattande reflektion och 

förslag till vidare forskning. 

 

Reliabilitet 

 
Jag har använt mig av en semistrukturerad intervju och observerat den fysiska inomhusmiljön 

på varje förskola innan intervjuerna ägde rum. Intervjuerna har transkriberats och genom att 

transkribera det insamlade materialet direkt efter varje intervjutillfälle var materialet relativt 

färskt i mitt minne och detta har sannolikt ökat tillförlitligheten i mina tolkningar. När man 

använder sig av semistrukturerade intervjuer eller observationer är undersökningens 

tillförlitlighet i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga. Förutsättningen för god 

reliabilitet är alltså att intervjuaren är tränad menar Patel och Davidson
42

. Jag är medveten om 

detta och anser inte mig vara tränad. Jag menar dock att jag genom att jag utgått från 

transkriberad text utan att väva in mina egna synpunkter och värderingar återgivit intervjuerna 

i sin helhet och på så vis inte påverkat kontexten i innehållet. Intervjufrågorna delades inte ut i 

förväg då jag ville att vars och ens tankar skulle framkomma under intervjutillfället. Detta 

med tanke på att öka intervjuns tillförlitlighet. 

 

Validitet 
 

Validitet beskriver om resultaten ger en sann bild av det som undersökts. Täcker resultaten 

hela det område man avsåg att undersöka.
43

 En fråga kan ge samma eller nästan samma svar 

vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta skriver Bell.
44

 Det gäller 

också att kritiskt granska sina frågor och det har jag försökt att göra. Ogynnsamt för 

tillförlitligheten var att mina frågeområden besvarades väl flyktigt hos två av de sju 

respondenter trots mitt försök att få till följdfrågor. Fördelen var att fyra utav de sju 

intervjuade respondenterna hade arbetat många år i förskoleverksamhet och gav i mitt tycke 

en sann bild av det jag undersökte. 

 

Generaliserbarhet 
 

Den gjorda undersökningen är för liten och antal respondenter är för få för att generalisera. 

Jag är medveten om att urvalet är relativt litet vilket också kan påverka undersökningens 

tillförlitlighet. Generalisering är enligt Backman
45

 där vi frågar oss hur säkra vi kan vara på 

att det som vi finner i primärstudierna kan gälla en hel population av personer, grupper, 

miljöer, betingelser och procedurer. Eftersom min undersökning är gjord genom personliga 

kontakter vill jag att det ska ses med aktsamhet kring resultatets generaliserbarhet. 
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Metoddiskussion utifrån syfte och frågeställningar 

 
Syftet med examensarbetet var att undersöka pedagogernas syn på fysisk inomhusmiljö i 

relation till förskolans uppdrag att utgå ifrån varje barns behov och ge stöd till barn som 

behöver det. Utgångspunkt för att tydliggöra resultatet är min inledning, mitt syfte samt mina 

frågeställningar. Intressant är hur personal med skilda pedagogiska inriktningar uppfattar och 

tänker om fysisk inomhusmiljö för det enskilda barnets individuella behov samt för hela 

barngruppen. Studien hoppas jag kan bidra till en diskussion och debatt kring fysisk 

pedagogisk inomhusmiljö, vad den innebär och innefattar enligt de referenser jag har lyft fram 

i min inledning. 

 
Frågeställning 1 

Hur uppfattar pedagogerna betydelsen av den fysiska inomhusmiljön för 

verksamheten? 

 

De undersökta förskolorna arbetar utifrån skilda pedagogiska inriktningar, en utifrån Reggio 

Emilias tankar och filosofi och en inspirerade utifrån Maria Montessori och för båda är 

inomhusmiljön är en viktig del av det pedagogiska arbetet. Den tredje förskolan arbetar utan 

någon uttalad pedagogisk inriktning. De har också en inomhusmiljö med små och få 

utrymmen till skillnad från de övriga två varav en har tillgång till många rum med bland annat 

en verkstad och stor lekhall med mycket material för rörelseverksamhet. Den andra förskolan 

har tillgång till stor lekhall med mycket material för rörelseaktiviteter och ett angränsade rum, 

ett så kallat våtrum för vattenlek. De två förskolorna som arbetar utifrån en uttalad pedagogisk 

inriktning har bättre rumsliga förutsättningar än förskolan som arbetar utan någon uttalad 

pedagogisk inriktning. Kan det bero på lokalerna eller den pedagogiska inriktningen att det är 

på det sättet eller är det bara en tillfällighet i den här undersökningen? Det är något som man 

kan tänka och fundera över. Många 
46

förskolor är ursprungligen byggda för mindre 

barngrupper än idag och forskning visar att barnen vistas i alltför trånga lokaler som leder till 

brist på utrymme. Trots att stora resurser satsas på verksamheter i förskolan vet vi 

förvånansvärt lite om vad barnen lär sig och vilka villkor som är viktiga för barns lärande. 

 

I skollagen sägs att lokalerna ska vara ändamålsenliga.
47

Vad innebär det att lokalerna är 

ändamålsenliga?Anvisningar om vad ändamålsenlig är finns inte och vad gränsen mellan 

ändamålsenlig och inte är definitivt inte klar. I min undersökning visar det sig att alla 

informanterna anser att det är svårt att få till en bra pedagogisk inomhusmiljö när de har barn i 

åldersgruppen ett till fyra år. Flera av informanterna menar att det är en stor spridning på 

barnens ålder och en av informanterna säger att en ettåring inte alls har samma behov som en 

fyraåring har. En av de sju informanterna tycker att det skulle vara åldershomogena 

barngrupper över huvud taget inom förskolan och säger för det blir så otroligt mycket lättare 

att bygga upp en miljö som är utmanande för den ålderskategori man har. En av informanterna 

säger också att hon tror inte att det fungerar att ha små lego på 3 – 4 års avdelning för 3 – 

åringar är inte så fingerfärdiga anser hon. Flera av informanterna uttrycker att miljön ska var 

föränderlig och att man alltid ser utifrån barngruppen vad som behöver ändras på. En av 

informanterna tycker att det är väldigt tydligt att man behöver förändra miljön utifrån vad det 

är för barn, att det ser väldigt individuellt ut och att det fungerar oftast säger hon. En av 

informanterna uttrycker att det är viktigt att få till en miljö som är viktig för arbetslaget. 
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Personalen i förskolan har ett ansvar och ett åliggande utifrån Lpfö 98
48

 för att den 

pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. En av de sju informanterna 

säger också att i en barngrupp är det så många olika individer och det gäller att täcka upp så 

att alla barn får utmaningar av inomhusmiljön. Nilholm
49

 betonar också att det pedagogiska 

arbetet bör anpassas till barns olikheter. 

Informanterna anser att materialet bör finnas i barnens höjd så att barnen har möjlighet att 

hämta sitt material själva när det är skapande aktivitet. Flera av informanterna är av samma 

uppfattning och säger att de vill att barnen ska bli självständiga. Informanterna menar att en 

pedagogisk miljö som är inspirerande och där det finns gott om material att använda, är en 

miljö som inbjuder till kreativitet och skapande. En av informanterna anser att barnen ska ha 

tillgång till en verkstad där barnen kan arbeta fritt och styrt utan att behöva plocka undan för 

olika avbrott under dagen. Björklids
50

 slutsatser från sin forskning är bland annat att både 

lekrum och rum för lärande bör ha verkstadskaraktär och det är precis vad en av 

informanterna ger klart uttryck för och säger att hon tycker det hör till med en verkstad. 

 

En av informanterna säger att miljön påverkar barnen oerhört mycket och säger att barnen gör 

det som de kan förvänta sig i miljön. Hon anser även att miljön talar till barnen, hur ett rum 

ser ut, vad som finns i ett rum eller inte finns, mycket eller lite material och hur det kan 

förändra barnens lek och vad barnen tänker göra i rummet. Informanten menar också att 

frånvaron av material visar sig också för barnen och säger att då kan ju barnen hoppa eller 

rusa runt där eftersom det inte finns något där. Informanten är inne lite på samma linje som 

Strandberg
51

 som anser att rummen förmedlar både kunskaper, känslor och förväntningar och 

ett rum kan underlätta och ett annat rum kan försvåra lärandet. 

 

Några av informanterna anser att personalen behöver vara mer där barnen är för att hjälpa 

barnen och lösa konflikter samtidigt som personalen inte ska gå in och bryta barnens samspel 

för snabbt. Två av informanterna ger uttryck för detta och säger att det gäller att vara 

uppmärksam på barnens samspel och lek! Sandberg och Vuorinen
52

 menar att i varje miljö 

utvecklar barn olika färdigheter och beteenden, men det är samspelet mellan dessa miljöer 

som utgör vardagslivet. Två av informanterna säger att barn är inte på ett visst sätt utan att de 

blir på ett visst sätt beroende på miljön, beroende på hur personalen är, beroende på kompisar 

och vilken konstellation de är i. De två informanterna är av samma uppfattning som Nordin-

Hultman
53

 som framhåller att barn är inte på ett speciellt sätt utan att de blir på olika sätt i 

relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör. 

 

En tydlig skillnad i resultatet var att på en av de tre förskolorna var informanterna överens att 

om det är för mycket material framme blir det rörigt och en av informanterna där säger 

samtidigt att barnen får ta själva men att de kräver ett visst mått av städning också. Informant 

F3C säger att ”det är väldigt viktigt t.ex vid målning och där man sitter och ritar att man 

sorterar och städar efter sig.....att de förstår och värnar om sin miljö”. Vet barnen själva var 

allt ska vara och får barnen hjälp av personalen eller förväntas barnen klara det själva? De 

yngre barnen får ju inte vara i målarrummet utan de var de äldre som fick vara där två och två 

eller en och en. En av informanterna säger också att barnen har sina fasta platser så att det är 

lätt att veta var de ska vara. Här pratar informanterna inte om att det är viktigt att lyssna på 

                                                 
48

 Skolverket (2006). s. 5. 
49

 Nilholm (2006). 
50

 Vetenskapsrådet (2008). 
51

 Strandberg (2006). 
52

 Sandberg (red). (2008). 
53

 Nordin-Hultman (2004). 



 35 

barnen utan pratar om att det är viktigt att barnen att lär sig städa och att barnen vet var de ska 

vara. De övriga fyra informanterna säger att i miljön ingår också hur personalen bemöter och 

lyssnar på barnen och att vara lyhörd inför vad barnen säger. 

 

Frågeställning 2 

Hur ser pedagogerna på barns motoriska utveckling? 

 

Grindberg och Jagtoien
54

 lyfter fram att målet med att främja barns motoriska utveckling är 

att hjälpa det enskilda barnet att utveckla sin egen kapacitet. Barnet måste få utveckla sina 

möjligheter att använda rörelsen som ett medel att uttrycka känslor och upplevelser. 

En av informanterna anser att det är skillnad när det gäller barnens individuella behov av 

grovmotoriska aktiviteter och informanten säger att en del barn har stort behov av det till 

skillnad från andra barn som inte alls visar samma rörelsebehov. En av informanterna 

uttryckte också att inomhus blir det mera något uppbyggt till skillnad från utomhus där det 

blir mera naturligt att hoppa och krypa för barnen. Men hon ansåg att det ena inte behöver 

utesluta det andra. En annan av informanterna framhöll att en inomhusaktivitet som ofta 

förekommer inne är dans och danslekar. Dansleken kan dramatiseras och barn får använda 

olika rörelser som krypa, åla och hoppa. När det gäller de yngre barnen har de möjlighet att 

utöva rörelseaktiviteter på sin avdelning och att det är svårare att tillgodose de äldre barnens 

motoriska rörelseaktivitet inomhus till skillnad från de yngsta. De är fler och kräver mer yta 

till skillnad från de yngre barnen. 

 

Endast en av de tre förskolorna hade tillgång till en lekhall som kan bedömas som rymlig där 

personalen har olika grovmotoriska rörelselekar och aktiviteter en gång i veckan och alla barn 

på förskolan använder denna lekhall. Informanten uttryckte att personalen planerade för 

barnen innan det var dags för deras dag i lekhallen utifrån deras olika behov och 

förutsättningar. Där fanns mycket grovmotoriskt material att tillgå, som ett relativt stort 

bollhav, andra sorter av bollar, ribbstolar på väggen och balanskuddar med mera. Dessutom 

fanns ett så kallat våtutrymme, som Nordin-Hultman kallar ”våtlekrum”
55

 där barnen kan leka 

och plaska med vatten. 

 

Det är skillnad mellan förskolorna när det gäller småbarns rörelsebehov inomhus och 

förskolan som arbetade utan någon uttalad pedagogisk inriktning satte inte detta i centrum 

alls. Det framkom också att personalen där saknar grovmotoriskt material och att ingen av de 

tre informanterna pratade om att det är viktigt att skapa förutsättningar för barnens 

individuella rörelsebehov. Gemensamt för dessa tre informanter var att de inte pratade om 

barnens individuella rörelsebehov utan endast om hela om hela barngruppen och ändå mycket 

flyktigt och kortfattat. En av informanternas uppfattning var att vi kör lite rörelselekar mer på 

samlingen, men det är mer spontant. En av informanterna ansåg att de hade rörelse och sa att 

alla barn får vara med under en vecka och framhöll att de hade ett speciellt schema för detta. 

Den tredje informantens uppfattning var att det händer att vi har grupp och uttryckte samtidigt 

att hon tyckte att rörelserummet är för litet och ansåg också att grovmotoriken saknas nog. 

Gemensamt för informanterna var också att de tillåter inte spring inne och samtidigt ger en av 

de tre informanterna uttryck för att det blir mycket spring inomhus. 

Min undran är då hur ofta det då blir en planerad rörelseaktivitet inomhus? Jag funderar om 

det var för att rummet var för litet eller att de saknar material som de inte utnyttjade det 

rummet och hade någon planerad rörelseaktivitet där. Jag fick ju helt olika uppfattningar om 

detta från de tre informanterna och de var inte överens i den frågan. Hur tänker informanterna 
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här när det gäller barnens rörelseaktiviteter? En av informanterna uttryckte att det var viktigt 

att diskutera mycket tillsammans men här visar resultatet tydligt på olikheter när det gäller 

barns motoriska utveckling och rörelseaktiviteter inomhus. Hur har personalen diskuterat runt 

detta när det framkommer olika åsikter om rörelseaktiviteter för barnen? 

 

Niss och Söderström
56 

framhåller att balanssinnet hjälper barnet att organisera sinnesintrycken 

och därför behöver barnet få stimulera det genom att gunga, snurra, dansa, hoppa och rulla. 

Våra sinnen syn, hörsel, känsel, smak och lukt talar om för hjärnan hur omvärlden ser ut. 

Dessa sinnen behöver mycket stimulans för att tränas upp. Personalens uppgift blir att skapa 

förutsättningar för barnen så att de genom aktiviteter får stimulans för den motoriska 

utvecklingen. Finmotoriken utvecklas efter grovmotoriken. På en småbarnsavdelning är det 

därför viktigt att prioritera de grovmotoriska aktiviteterna menar Niss och Söderström. 

 

Frågeställning 3 

Hur ser pedagogerna på fysisk miljö för barn som behöver mer stöd? 

 

I Skolverkets
57

 Allmänna råd och kommentarer betonas att begreppet barn i behov av stöd inte 

syftar på någon klart avgränsad grupp och menar att barn kan behöva stöd i en miljö men inte 

i en annan, men att det är viktigt att personalen arbetar utifrån ett synsätt som innebär att 

stödbehovet ses i relation till den miljö barnen vistas i. Fyra av de sju informanterna anser att 

det finns många olika sorters behov att ta hänsyn till när det gäller barns som behöver extra 

stöd. En informant säger att behoven kan ju också se väldigt olika ut, som olika former av 

handikapp eller koncentrationssvårigheter, att de har ett stort rörelsebehov eller att barnen är 

väldigt yviga. En av informanterna menar att en del barn behöver mer språkträning, andra 

barn är mer otrygga, känsliga och tysta och därför behöver mer vuxenkontakt än andra barn. 

 

Har inte alla barn olika individuella behov och särskilda behov? Vad och vem bestämmer vad 

särskilda behov är? Det är tankar och funderingar informanterna ger uttryck för, inte alla men 

fyra av de sju informanterna. Dessa fyra informanter anser att det finns olika sätt att se på 

begreppet barn med särskilda behov och en av dem säger så här 

”att om man tittar på Reggio Emilias förhållningssätt till barn med särskilda behov så pratar ju 

dom om barn med särskilda rättigheter......att barn med särskilda behov blir fler i en tråkig och 

oinspirerad förskola och skola det tror jag”. 

En annan av informanterna säger att ”Maria Montessori utformade ju faktiskt pedagogiken 

efter barn som har det svårt. Till en början var ju den utformad till barn som hade olika 

handikapp och svårigheter, så att Montessori materialet är ju jättebra för de barn som har 

koncentrationssvårigheter” menar informanten. 

 

Här skiljer sig informanternas uppfattningar på fysisk miljö för barn som behöver extra stöd 

och fyra av informanterna menar att det gäller att försöka se vad det enskilda barnet är 

intresserad utav så långt som möjligt och försöka lyfta fram det och på så vis fånga upp 

barnets intresse så att barnet kan koncentrera sig på sin aktivitet. Att det ger någonting och att 

det är kul säger en av informanterna. De menar också att som personal gäller det att vara 

lyhörda för barnets behov, då kan barnet få det individuella stöd och hjälp det behöver anser 

de fyra informanterna. De övriga tre informanterna ger inte klart uttryck för vad de anser om 

begreppet barn med särskilda behov, men en av de tre säger tydligt att de får väl ändå ingå i 

den miljö som vi har. De två övriga säger att de har en lugn grupp, att barn som har svårt att 

koncentrera sig får gå till ”lilla skolan” och att de lär sig bättre där än på avdelningen och 
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säger också att så löste vi det problemet. Hon anser samtidigt att barngruppen är lugn för vi 

gör vårt bästa. Hur hon tänker om pedagogiskt arbete när det gäller barn som behöver extra 

stöd framkom inte mer än så. Den tredje av informanterna säger att hon saknar ett lugnt rum. 

En av de sju informanterna säger sin uppfattning om barn som behöver extra stöd och berättar 

att det handlar om resurser, det handlar om att barngrupperna har blivit större, att det finns 

färre vuxna till antalet barn i gruppen och framhåller vikten av att följa läroplanen och 

verkligen anpassa verksamheten till barnens behov. Informanten säger fortsättningsvis, så det 

handlar om att se vad behöver det här barnet och vad behöver den här barngruppen, vad 

tycker dom är roligt. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan 
58

 framhåller att den pedagogiska miljön innefattar såväl 

fysisk utformning som samspelet mellan barn och vuxen och även det klimat och atmosfär 

som råder i verksamheten. En av informanterna anser när det gäller förhållningssätt att det 

gäller att lyssna in barnen, vad de har för intressen och försöka lyfta barnens positiva sidor 

och försöka bortse från det som inte fungerar. Informanten säger också att gäller att inte 

försätta barn i situationer, för barnen är liksom inte på ett sätt, utan att de blir i situationer. 

Nordin-Hultman
59

 ställer en fråga om varför barn försätts i situationer och aktiviteter som 

kanske upprepade gånger får barnen att framstå som som avvikande. Nordin-Hultman menar 

att om vi vuxna skulle försättas i liknande aktiviteter skulle det betraktas som kränkande. 

 

En av informanterna framhåller när det gäller förhållningssätt är det viktigt att man som  

personal visar att man är tydlig och talar om när något känns fel, att visa respekt och 

ödmjukhet inför barnen. Informanten menar också att alla barn har något positivt oavsett om 

det är jobbigt ibland och då får man försöka hitta det positiva. Att det finns personal i 

förskolan som lyssnar på barnen och som själva trivs med vad de gör anser en annan av 

informanterna är viktigt när det gäller förhållningssätt. En säger att det finns pedagoger som 

tycker det är kul och det finns en stämning av förväntan. 

En annan av de sju informanterna berättar att”vi pratar mycket om etik, moral och 

förhållningssätt i personalgruppen. Är det ett barn som har någon form av problematik, att 

man istället tänker bakomliggande orsaker, det är så lätt att man sätter en stämpel på barn, 

men det är viktigt att man tänker på vad det kan bero på, hur kan vi hjälpa barnet” 

 

Jag har gjort en undersökning på tre småbarnsavdelningar med skilda pedagogiska 

inriktningar. På två av förskolorna arbetar de utifrån två olika pedagogiska inriktningar och 

den tredje förskolan arbetar utan någon särskild uttalad pedagogisk inriktning. Det 

framkommer olika uppfattningar och åsikter när det gäller betydelsen av den fysiska 

inomhusmiljön för den pedagogiska verksamheten. Resultatet visar att de flesta av 

informanterna menar att det är svårt att tillgodose barnens olika individuella behov när man 

har en barngrupp som är i åldern 1 - 4 år, och en av de sju informanterna säger att det är 

betydligt lättare när barnen är indelade i åldershomogena grupper. Det är en stor 

åldersskillnad mellan den äldsta och yngsta i gruppen och barnens behov är olika mycket 

beroende på ålder. Behoven kan också se helt olika ut beroende på miljö, personal, rum, 

barnens olika kompisar och vilken konstellation de är i säger en av informanterna. De 

rumsliga förutsättningarna ser helt olika ut för förskolorna. Det är endast förskola som har en 

verkstad att tillgå och en förskola som har en mycket stor lekhall att använda för 

rörelseaktiviteter och som också har ett våtrum för vattenlek. En av de tre förskolorna har ett 

litet rum för rörelseaktiviteter som dock inte används på grund av det är så litet och att 

tillgången av grovmotoriskt material är minimalt. Där finns också en liten ateljé med grind att 
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stänga till då endast de äldsta barnen får vara där och måla och de yngsta har inte tillgång till 

det rummet alls. Finmotoriskt material finns det bra med på alla tre förskolorna. Det är endast 

fyra av de sju informanterna som ger ett klart uttryck hur de tänker om barn som behöver 

extra stöd. Något som var lite förvånande var att på en av de tre förskolorna där anser 

informanterna att barnen får ingå i den miljö som de har. Men hur tänker och ser 

informanterna om de barn som är i behov av extra stöd och hjälp i tillvaron? Det framkom 

inte så tydligt i resultatet hur arbetslaget tänker och hanterar dessa barn som på de två övriga 

förskolorna och inte heller deras förhållningssätt, men att informanterna vill att miljön ska 

vara tillåtande och inbjudande men de tillåter inte spring inne och att det är viktigt att barnen 

städar efter sig. Vad är det som gör att vissa av förskolorna är kan personalen tillgodose 

barnens olika behov utifrån läroplanens intentioner och på andra är det betydligt svårare att 

uppfylla kraven? Flera av de sju informanterna säger att det är viktigt att lyssna in barnen och 

som personal var lyhörd för att på så sätt kunna bättre tillgodose barnens individuella behov 

och barnens olika förutsättningar. En informant säger”..ibland på samlingar så blir det väldigt 

forcerat därför att det är många som vill prata så där skulle vi kunna utveckla.” Nordin-

Hultman
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 menar att de pedagogiska miljöerna i form av arkitektur, material och organisation 

av tid och rum har betydelse för vad barn gör och hur barn blir. Vad det är i den ena 

situationen som gör det möjligt för barnen att använda sina olika förmågor och omvänt, i 

andra situationer som inte gör det möjligt att använda sina förmågor. Undersökningen har 

givit sju olika informanters uppfattningar när det gäller pedagogisk inomhusmiljö och hur de 

ser på pedagogisk miljö i relation till förskolans uppdrag att utgå ifrån varje barns behov. 

 

Personlig reflektion och relevans för förskolläraryrket 

 
I och med denna undersökning har jag fått ett bredare perspektiv och en djupare inblick i 

fysisk pedagogisk inomhusmiljö för småbarn. Slutsatsen i den här undersökningen är att  det 

är skillnad när det gäller att arbeta utifrån olika skilda pedagogiska inriktningar och 

förhållningssättet gör också skillnad när det gäller arbetet med barnen. Det är viktigt att 

diskutera, reflektera och vara tydlig mot varandra i personalgruppen. Hur gör vi, vad gör vi 

och hur kan vi förhålla oss i den här situationen? Hur ska vi tänka här för att komma framåt?. 

Som förskollärare och pedagog gör det skillnad för barnen på hur vi ser och förhåller oss till 

barnens behov för deras utveckling i förskolan. Alla barn i förskolan bör mötas av pedagoger 

som ser, lyssnar och försöker förstå alla barns olika behov. Barn har olika behov och som 

förskollärare gör det stor skillnad för barnet om de möter en pedagog som kan se vad barnet i 

fråga behöver och hjälpa barnet framåt i sin utveckling. I den här undersökningen visar det sig 

att rummen är små och att en del av informanterna saknar tillgång till ett lugnt och avskilt 

rum. Det är endast en av förskolorna som har en verkstad där barnen får arbeta utan avbrott 

och inte behöver plocka undan för lunch. Verksamheten kan pågå under hela dagen om barnen 

önskar och vill det. Jag ser ett behov av fler och större rum som har verkstadskaraktär där 

barnen får utöva sina projekt utan att behöva plocka undan och behöva bryta upp allt för ofta. 

Att ta del av Nordin-Hultmans studie har givit mig mycket kunskap att dela med mig av när 

det gäller fysisk pedagogisk inomhusmiljö och en tydlig bild av hur barn kan uppfattas som 

kompetent eller i behov av stöd beroende av miljö, personal och material. Hur kan vi 

pedagoger förändra vårt arbetssätt och organisera vårt pedagogiska arbete så att det 

underlättar och främjar småbarnens individuella behov då barngrupperna är relativt stora och 

antalet vuxna är begränsat idag? För min egen personliga utveckling har detta arbete givit 

många nya tankar och perspektiv att dela med mig i mitt vardagliga arbete. 
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Slutligen har jag funnit att personalen har haft behållning av att blivit intervjuade och få 

reflektera om sin pedagogiska miljö och fyra av informanterna sa att de kunde sitta en timme 

till och prata om pedagogisk miljö och förhållningssätt. Behovet av att reflektera finns, det 

kändes bra för min del och jag hoppas att det jag skrivit om väcker lite olika tankar och 

fortsatt intresse för att diskutera om detta ämne! Undersökningen har ökat min medvetenhet 

om fysisk pedagogisk miljö, miljön har stor betydelse för barns utveckling och lärande. 

Miljön är viktig för alla i förskolan, både barn och vuxna! Vi är varandras miljö. Det är viktigt 

att vi alla känner oss välkomna! 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Min undersökning har lyft fram information om hur sju informanter tänker om förskolans 

fysiska pedagogiska inomhusmiljö i relation till förskolans uppdrag att utgå från varje barns 

behov och ge stöd till dem som behöver det. Det skulle vara intressant att ta del av ett större 

urval av förskolor för att se och jämföra skillnader och likheter. Intressant skulle också vara 

att ta del av hur ansvariga inom kommunen tänker om fysisk pedagogisk inomhusmiljö för 

yngre barn i förskolan och för barn som behöver stöd. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 
 Kan Du berätta lite om dig själv? 

 Vilken utbildning har du? Har du någon form av vidareutbildning? 

  

 Hur kommer det sig att miljön ser som den gör hos Er? Hur tänker du om  

 pedagogisk inomhusmiljö? Berätta! 

 Hur stor betydelse har miljön för den pedagogiska verksamheten? 

 Hur utnyttjas rum och material? Vilka aktiviteter är tänkta i rummen? 

 Hur tillgängligt är materialet för barnen? 

 Hur ofta behöver barnen förflytta sig från rum till rum, hur tänker du där? 

 Vilken betydelse har miljön för småbarns motorikutveckling och  

 rörelsesäkerhet? 

 Hur tänker du om pedagogisk miljö för barn som har svårt med sin  

 koncentration? 

 Hur tänker du om barn med särskilda behov? 

 Hur tänker du om förhållningssätt? 

 Hur tänker du om samspel? Mellan barn och barn och vuxen? 

 Vilken atmosfär tänker du att ni skapar i den pedagogiska verksamheten? 

 
 

 

 

 

 


