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Syftet är att beskriva hur förskollärare kan ska skapa en fysisk inomhusmiljö i förskolan som möjliggör 
för barn att bibehålla sin koncentration i lek och aktiviteter samt hur förskollärare beskriver sitt 
arbete med den fysiska inomhusmiljön i förskolan. För att ta reda på om den fysiska inomhusmiljön 
har en betydelse så har vi utgått ifrån Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell. Vi 
genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Resultatet visar att 
förskollärarna skapar en fysisk inomhusmiljö som är tydlig och flexibel genom att observera barnen i 
deras lek och aktivitet. Förskollärarna lyftet vikten av att arbeta aktivt och regelbundet med den 
fysiska inomhusmiljöns utformning. 
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1 Inledning 

I denna undersökning har vi valt att studera den fysiska inomhusmiljön relaterat till 
barns möjligheter till en koncentrerad lek och aktivitet i förskolan. Genom att ha en 
genomtänkt och planerad inomhusmiljö kan förskollärare stödja barn till en 
koncentrerad lek och aktivitet. För att barn ska kunna finna ett inre lugn och få 
möjligheter till att fokusera och avsluta aktiviteter så kan den fysiska inomhusmiljön 
stödja barnen till att kunna bibehålla sin koncentration under lek och aktiviteter. 
Björklid (2005) skriver att besparingar i förskolan har resulterat i större barngrupper 
och minskad personaltäthet. Antalet barn i förskolan har ökat men lokalernas 
storlekar är detsamma. Björck-Åkesson (2014) skriver att verksamheten i förskolan 
ska utformas efter alla barns behov och förutsättningar. Därför ställs det stora krav 
på oss som framtida förskollärare att utforma inomhusmiljön så alla barn får sina 
behov tillgodosedda och utvecklas på bästa sätt enligt sina egna förutsättningar.  
 
I vårt uppdrag som förskollärare är det viktigt för oss att kunna bemöta alla barn men 
även att utforma en inomhusmiljö som kan stötta barnen i deras lärande och 
utveckling. I läroplanen (Lpfö, 98/16) står det följande 
  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt 
(s.5). 
 

Finns det inte förutsättningar att finna ro och koncentrera sig så är risken att barnen 
inte känner att det är meningsfullt att vistas i förskolan. Tadjic, Martinec och Farago 
(2015) menar att en miljö som inte är genomtänkt och noggrant planerad kan göra 
det svårare för förskolepersonal att stödja barn i deras utveckling och lärande. Enligt 
läroplanen (98/16) ska förskolan ta hänsyn till varje enskilt barn då de har olika 
förutsättningar och behov. Förskolans miljö ska vara tillgänglig och stödjande för alla 
barns utveckling och lärande. 
  
Under vår senaste verksamhetsförlagda utbildning har vi reflekterat och diskuterat 
med varandra om inomhusmiljön och hur den kan stötta och underlätta barns 
möjligheter till att kunna koncentrera sig i lek och aktiviteter. Vi har upplevt att det 
skiljer sig åt hur avdelningar ser och arbetar med inomhusmiljön och dess betydelse 
för barn att kunna bibehålla sin koncentration under lek och aktiviteter. Därför vill vi 
nu undersöka om och hur förskollärarna anpassar den fysiska inomhusmiljön i 
förskolan för att stödja barns möjligheter till att koncentrera sig i lek och aktiviteter. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att beskriva hur förskollärare kan skapa en fysisk inomhusmiljö i förskolan 
som möjliggör för barn att bibehålla sin koncentration under lek och aktiviteter samt 
hur förskollärare beskriver sitt arbete med den fysiska inomhusmiljön i förskolan.  
 

• Hur ser förskollärare att barns koncentration kommer till uttryck i förskolan?  
• Vilka faktorer i planeringen av den fysiska miljön ser förskollärare som 

grundläggande för att stödja barns koncentration under lek och 
aktiviteter?        
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1.2 Uppsatsens disposition 
I den här undersökningen kommer vi redogöra för hur förskollärarna kan anpassa 
den fysiska inomhusmiljön för att stödja barns möjligheter till att koncentrera sig i 
lek och aktiviteter. Den första rubriken är bakgrund, här presenterar vi avgränsningar 
i litteratursökning, begreppsdefinitioner, teoretiskt perspektiv och 
forskningsbakgrund. Under rubriken metod beskriver vi vår datainsamlingsmetod, 
urval, presentation av intervjupersoner, procedur, analysmetod, transkribering, 
studiens tillförlitlighet och forskningsetik. Därefter kommer rubriken resultat och 
analys och sista rubriken är diskussion med underrubrikerna resultatdiskussion, 
metoddiskussion, slutsats, undersökningens relevans för förskolläraryrket samt 
förslag till fortsatt forskning. 

2 Bakgrund 

I nedanstående avsnitt presenterar vi hur vi har gjort våra litteratursökningar samt 
vilka sökord vi har använt oss av, under rubriken avgränsningar i litteratursökning. 
Under rubriken begreppsdefinitioner förklarar vi centrala begrepp som är väsentliga i 
vår undersökning. Därefter tar vi upp vårt teoretiska perspektiv som innefattar 
Bronfenbrenner bioekologiska utvecklingsmodell. Avslutningsvis presenteras 
forskningsbakgrunden där vi redogör för relevant forskning och litteratur.  
 
2.1 Avgränsningar i litteratursökning 
När vi har sökt litteratur har vi använt oss av databaserna ERIC, DiVA, SwePub och 
Google Scholar. Vi begränsade våra sökningar i databaserna genom att endast söka 
efter peer-reviewed eller referee-granskade artiklar. De svenska sökorden vi har 
använt oss av är “inomhusmiljö”, “koncentrationssvårigheter”, ”barn”, och “förskola”. 
De engelska sökorden har varit ”children”, “preschool”, “childcare”, “pedagogical 
quality”, “kindergarten”, “indoor environment” och “concentration difficulties”. Vi 
började söka i ERIC, DiVA och SwePub men då det gav få träffar valde vi att även 
använda oss av Google Scholar. Vi kunde hitta artiklar som inte riktigt var relevanta 
för vårt ämne men valde då att kolla på deras referenser för att hitta artiklar som var 
mer lämpliga för vår undersökning. Utifrån våra sökträffar har vi kunnat välja ut de 
artiklar samt två avhandling som har varit relevant för vår undersökning. Dessutom 
har vi valt att komplettera med litteratur som berör vårt ämne. 
 
2.2 Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt förklarar vi centrala begrepp som kommit fram i vår undersökning. 
 
2.2.1 Koncentration 
Nationalencyklopedin (2018) beskriver koncentration som ”inriktade och 
kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss 
aktivitet”. 
 
2.2.2 Fysisk inomhusmiljö 
Björklid (2005) associerar den fysiska miljön till hus, rum, ting och väggar. 
Utformning och gestaltning räknas också till fysiska miljön, vilket innebär möblering 
och utrustning av enskilda rum. Med inomhusmiljön menar vi den fysiska 
inomhusmiljön, så som lokalernas utformning, det vill säga, hur väggar, dörrar och 
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fönster är placerade men även rumspassager, akustiken, inredning samt lokalernas 
storlek. 
 
2.2.3 Professionellt förhållningssätt 
Egidius (2006) förklarar professionellt förhållningssätt som ett sätt att förhålla sig 
yrkesmässigt när det gäller attityd, synsätt och arbetssätt. För 
förskollärarprofessionen innebär detta att kunna tolka målen, utveckla aktiviteter 
efter läroplansmålen för att hjälpa barnet att nå så långt som möjlig i sitt lärande och 
sin utveckling (Skolverket, 2018). 
 
2.2.4 Flexibel 
Egidius (2006) förklara innebörden av ordet flexibel som smidighet, förmåga att 
anpassa sig till nya situationer. Med en flexibel inomhusmiljö menar vi att miljön ska 
kunna vara ombytlig och ge förskollärarna möjligheter till att kunna förändra den 
efter de behov som finns. 
 
2.3 Teoretiskt perspektiv 
Vi har utgått ifrån den bioekologiska utvecklingsmodellen som Urie Bronfenbrenner 
(1917-2005) utvecklade under 1900-talet. Vi avser att använda oss av Urie 
Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell i vår undersökning eftersom 
modellen utgår från människan som den centrala punkten och att miljön har en stor 
betydelse för människans utveckling (Bronfenbrenner, 1979). 
 
2.3.1 Bioekologiska utvecklingsteorin 
En bärande ide i den bioekologiska utvecklingsmodellen är att interaktionen mellan 
människan och dess omgivande miljö kan delas upp i olika nivåer och kopplas 
samman (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Modellen innefattar flera olika nivåer. 
Dessa är mikronivå, mesonivå, exonivå, makronivå och krononivå. Bronfenbrenner 
beskriver ett sammanhängande system som består av fem cirklar som ryms i 
varandra, likt ryska dockor (Lundqvist, 2018). I modellen står barnets utveckling i 
fokus och att utvecklingen sker mellan de olika samverkans nivåerna (Strander, 
2008). Vår undersökning är huvudsakligen riktad mot mikro- och exonivån vilket 
utgörs av barnet och dess närmiljö som påverkar barnet samt andra instanser som 
indirekt påverkar barnet. Vi har valt att beskriva samtliga nivåer för att få en 
helhetsbild av den teoretiska modellen. 
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Mikronivån är den innersta cirkeln och innefattar de viktigaste personerna i ett barns 
närhet och objekt som barnet samspelar med dagligen, till exempel föräldrar, 
kamrater och förskolepersonal. I denna cirkel ingår också miljön, som till exempel 
förskola och hemmet. I mikronivån samspelar barnet med sin omgivning och de 
personer som finns nära, den närmaste omgivning kring barnet påverkar och ger 
barnet olika förutsättningar för hur barn utvecklas (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
  
Mesonivån innefattar det generella samspelet mellan olika miljöer. Viktiga faktorer i 
mesosystemet är hur kommunikationen fungerar mellan hem och förskola, det vill 
säga, att familjen får kunskap om hur förskolan arbetar och att förskolan får kunskap 
om barnets hemmiljö (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
  
Exonivån beskriver det som påverkar barnet i dess närmiljö men som barnet sällan 
eller inte alls deltar i. Det kan vara om föräldrarna har det stressigt i vardagen så 
påverkas barnet indirekt. Detta innefattar även samhällsinstitutioner på lokal nivå, 
till exempel kommunen och socialtjänsten (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
  
Makronivån är den nivån som håller ihop de övriga nivåerna och visar på 
övergripande påverkansfaktorer såsom till exempel attityder och värderingar, lagar 
och förordningar, religion och kultur (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
  
Krononivån innebär att tiden är en påverkansfaktor. Ett exempel på detta kan vara 
om ett barn behöver stöd i förskolan så ger det betydelse när den sätts in och hur 
länge den varar för att sedan kunna se hur resultaten blev (Jakobsson & Nilsson, 
2011). 
 
Brodin (2008) beskriver den bioekologiska utvecklingsmodellen så här 
  

De aktiviteter, roller och relationer som barnet kommer att formas av, 
färgas av samspelet mellan de olika miljöerna. I centrum finns då de 
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samspel och den process som pågår mellan barnet och miljön utifrån de 
bakomliggande antagandet att barn och unga kan uppleva och reagera på 
en och samma situation på många olika sätt. Det samma gäller hur olika 
miljöer påverkar barnet, det som fungerar bra i en miljö kan få motsatt 
effekt i en annan (s. 57). 

 

Vi har valt att använda oss av bioekologiska utvecklingsmodellen i och med att det 
finns olika faktorer som kan bidra till att barn kan hålla en koncentrerad lek och 
aktivitet. Enligt modellen samverkar nivåerna med varandra genom att den 
omgivande miljön och personer i dess omgivning har en inverkan på hur barn formas 
och utvecklas.  
 
2.4 Forskningsbakgrund 
Kadesjö (2007) beskriver att koncentrationssvårigheter hos barn kan komma till 
uttryck på olika sätt i förskolan. Barn kan till exempel ha svårt att hålla fokus på en 
och samma aktivitet, de kan upplevas som hyperaktiva och de håller ett högt tempo i 
aktiviteterna. Barn som lätt blir distraherad av saker som händer och sker runt 
omkring dem kan få svårt att hålla kvar uppmärksamheten vid en och samma sak 
längre stunder. Författaren menar att koncentrationssvårigheter inte behöver komma 
till uttryck som överdrivet aktiva utan kan ge uttryck genom att vara passiva och 
motoriskt stillsamma. Barnen kan fastna i sina tankar och inte vara närvarande i det 
som sker runt omkring samt att de kan ha svårt att komma igång med en lek. 
 
Kadesjö (2007) påtalar även att det kan finnas förskollärare som uppfattar att det 
finns barn som har svårt att finna ro till en koncentrerad lek och aktivitet. Författaren 
menar att det inte behöver vara barnet som har svårt att finna ro till att koncentrera 
sig utan menar att förskollärarna bör titta på situationen, det kan handla om att det 
som sker är på en nivå som barnet inte förstår och då blir det svårt för barnet att hålla 
koncentrationen. Därför är det viktigt att förskolepersonalen försöker ta reda på och 
förstå hur barnet fungerar och vad som kan ligga bakom barnets sätt att vara. För att 
få den förståelsen kan arbetslaget gemensamt gå igenom frågeställningar som visar 
styrkor och svårigheter hos barnet samt i vilka situationer problem uppstår, till 
exempel vid matsituationer och samlingar. Om förskollärare känner att de behöver 
kompletterande stöd i från kvalificerade specialister kan de få råd och handledning i 
att utveckla sina kunskaper och sitt arbetssätt. 
 
Tadjic, Martinec och Farago (2015) skriver att förskolans inomhusmiljö bör vara 
föränderlig och att det är att föredra att få fram tydliga områden om vad som 
förväntas ske där. Det kan till exempel vara skapanderum, vattenrum eller läshörna. 
Att ha olika områden är viktigt för att kunna bemöta alla barns intressen och behov 
och detta gör att barnen kan känna sig trygga samt att de inte blir överväldigade 
eftersom ett stort rum kan kännas komplext. Barnen kan då uppleva att de har 
kontroll över sin omgivning och gör det enklare att utforska miljön. Genom att dela 
upp rummet i tydliga stationer ger det en möjlighet för lärare att kunna stödja barn i 
olika aktiviteter samt att individanpassa dem efter vad barnen behöver. Även 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att den pedagogiska miljön har 
stor betydelse för barns lärande. Miljön bör visa vad som förväntas göra där, därför 
ska miljön vara utformad på ett sätt som gör att barns lärande underlättas, stimuleras 
och utmanas. Arndt (2012) stödjer även vikten av att ha en planerar inomhusmiljö då 
det gör att barnen kan arbeta mer självständigt. Eriksson Bergström (2013) beskriver 
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samma fenomen genom att kalla dessa miljöer för starkt och svagt kodade miljöer. I 
starkt kodade rum är det tydligt vad som förväntas göras där medan det i svagt 
kodade rum ger barnen mer valmöjligheter. Olika rum kan därför skapa olika 
förväntningar om vad man ska göra i rummet. Är det ett rum med många stolar så 
förväntas det att man ska sitta på stolarna. 
  
Tadjic, Martinec och Farago (2015) skriver att dagens förskolors arkitektur ofta är 
uppbyggda så att rummen är stora. Därmed kan det bli en rörigare miljö och svårare 
för barn att veta var de kan hitta material och det kan bli svårt för barnen att städa 
och ställa tillbaka saker eftersom de inte vet vart materialet ska vara i en rörig miljö. 
  
Isbell (2012) menar att miljön har en stor betydelse för barns utveckling. Barn möter 
både nya människor och föremål i sin närmiljö vilket leder till att barn får nya 
upplevelser. Experter, psykologer och lärare har under många år diskuterat hur 
miljön påverkar barns utveckling och resultaten visar att miljön har en viktig 
betydelse när det kommer till barns lärande och utveckling. Förskolan bör därför 
ordna en inomhusmiljö som får barnen att vilja ta till sig ny kunskap samt att den 
bjuder in till att vilja delta. När man skapat en fungerande inomhusmiljö som är 
anpassad till den nivån som barnen befinner sig i sin utveckling så hjälper det barnen 
att kommunicera, leka och interagera med varandra. Författaren menar att i 
inomhusmiljön på förskolan bör man använda sig av material som fungerar att leka 
med både enskilt och i grupp. Rummen behöver ha tydliga avgränsningar för att 
barnen lätt ska uppfatta vilka aktiviteter som ska ske där. Författaren 
rekommenderar dessutom att placera de aktiviteter som låter mer eller som gör att 
barnen är mer aktiva som till exempel klossar och musik i samma del av lokalen så att 
det inte stör resterande barn som till exempel befinner sig i läshörnan. Även 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att det är viktigt att 
inomhusmiljön är planerad på så vis att barnen ska kunna leka utan att bli störda av 
aktiviteter som händer runt omkring dem. Barnen ska till exempel kunna bygga med 
klossar på golvet och inte bli störda av barn som springer förbi eller av matvagnar 
som måste komma fram. Maxwell (2007) menar att genom att ha en tydlighet i 
rummet om vart man ska gå och förflytta sig uppmuntrar det barnen till att vilja 
undersöka och att upptäcka nya saker utan att det stör andra barns aktiviteter. 
Författaren kan se i sin forskning att barn leker längre stunder om lekmaterialet inte 
ligger för nära andra aktiviteter som kan bidra till att de blir avbrutna i sin lek. 
  
Arndt (2012) menar att en viktig faktor är hur tillgängligt materialet är i lokalen, 
genom att ha en tydlig visuell design och en genomtänkt placering underlättar det 
valet för barnen av vad de vill göra. Sådant material som inte används ofta bör därför 
plockas bort för att minska distraktioner. Maxwell (2007) beskriver förskolans miljö 
som komplex och att miljön ofta innehåller en mängd olika leksaker och lekmaterial i 
olika färger och former. Därför bör förskollärarna vara noggranna med vad man 
väljer att ha i ett rum. För mycket variation kan vara överväldigande för barn men för 
lite variation i rummet kan leda till tristess hos barnen. 
  
Tadjic, Martinec och Farago (2015) drar slutsatsen att den fysiska miljön har stor 
betydelse i förskolor och för barn med speciella behov. När man har barn med 
speciella behov så behövs det vara en bra fysiska miljö som är väl planerad då det 
hjälper dessa barn att utvecklas, bli självständiga, kan ta egna initiativ, ta ansvar över 
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sina egna handlingar samt att kunna slutföra aktiviteter. Eriksson Bergström (2013) 
menar att förskolans rum ses som något självklart och att det ställs allt mer högre 
krav på att förskollärarna ska utforma miljön på förskolan. Pramling Samuelsson, 
Sheridan och Williams (2006) skriver att inom Reggio emilia beskrivs miljön som 
den tredje pedagogen. Det betyder att förskollärare ska ordna miljön så att den blir 
spännande och utmanande men även bjuder in till lek och få barnet att vilja utforska 
nya saker. Maxwell (2007) menar att genom att ha en interaktion med sin omgivning 
hjälper det barnen i sin utveckling och att detta är en viktig grund för barns lärande. 
Författaren beskriver miljön som en “tredje pedagog”, vilket betyder att den miljö 
som vi vistas i har en betydelse för lek och ett lustfyllt lärande. Detta innebär att barn 
tar till sig nya kunskaper både i interaktion med den omgivande fysiska miljön samt 
med människor runt omkring dem i deras dagliga liv, till exempel föräldrar och 
pedagoger. 
  
Tadjic, Martinec och Farago (2015) menar att möbler ska vara i barnens höjd, detta 
för att barnen ska bli mer självgående och inte bli begränsade och därmed inte vara 
beroende av en vuxen hela tiden. Låga hyllor kan även användas som rumsavdelare, 
då kan barnen få leka mer i fred utan att bli störda av vad som sker runt omkring men 
de vuxna kan fortfarande ha en överblick och se vad som händer och sker i lokalen. 
Eriksson Bergström (2013) menar att glasdörrar bidrar till att barn och förskollärare 
kan ha kontakt med varandra oavsett om dörrarna är stängda eller inte. 

  
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det är viktigt att miljön inte är 
statisk utan att den ska kunna användas och förändras på ett flexibelt sätt utefter 
barngruppens behov. Då barnen ska vara delaktiga i sitt eget lärande är det viktigt att 
de får vara med och utforma den fysiska miljön. Strandberg (2006) menar att 
lärandemiljöer kan se ut på olika sätt men att det huvudsakliga syftet är att gagna 
aktiviteter för lärande och utveckling. Författaren anser att barnen bör vara med när 
förskolepedagogerna ändrar miljön, om barnen är delaktiga kommer de också ha 
idéer om hur deras utveckling kan främjas av olika omändringar. Maxwell (2007) 
anser att lokalerna får inte vara för små. Finns det inte tillräckligt med plats att leka 
på så är barnen mindre benägna att leka med sakerna som finns. Därmed behöver 
miljön planeras så att barn ska kunna välja om de vill sitta enskilt och leka och utföra 
aktiviteter eller att vara tillsammans med andra barn. Därför behöver det finnas 
variationer i miljön för att kunna bemöta de behoven som barnen har. 

3 Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de metoder och urval vi har valt att 
använda oss av. Innehållet i metodavsnittet presenteras under rubrikerna 
datainsamlingsmetod, urval, presentations av intervjupersoner, procedur, 
analysmetod, transkribering, studiens tillförlitlighet och forskningsetik. 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer i vår undersökning för att kunna 
synliggöra intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt om den fysiska 
inomhusmiljön.  
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Sex av intervjuerna var semistrukturerade intervjuer som innebär att intervjuaren 
utgår från en intervjuguide där det är bestämt vilka frågor som ska tas upp under 
intervjun. I och med att det är en semistrukturerad intervju kan intervjuaren ändra 
ordningsföljden på frågorna samt ges en mer övergripande formulering. Fördelen 
med semistrukturerade intervjuer är att möjligheten att ställa följdfrågor finns 
(Bryman, 2011). Genom att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer får 
intervjupersonerna möjlighet att styra över vad de själva anser är relevant och viktigt. 
Trost (2005) säger att kvalitativa intervjuer kan ge komplexa och innehållsrika svar.  

Två personer fick svara via en enkät som bestod av samma frågor som vi ställde till 
intervjupersonerna som vi intervjuade på plats. Frågorna skickades vi ut via mejl. 
Anledningen till att vi valde att intervjua två av deltagarna online var att göra 
kvalitativ undersökning med personliga intervjuer online för att personerna bodde 
lång borta och vi hade inte möjlighet att träffa dessa personer för en muntlig intervju. 
Fördelar med personliga intervjuer online är att kommunikationen blir rak och vi 
sparar tid då vi inte behöver transkribera den insamlade datan (Bryman, 2011).  

3.2 Urval 
Intervjupersonerna har befunnit sig i tre olika kommuner och på fyra olika förskolor. 
Kommunerna som vi har besökt har ett varierande antal invånare, mellan 10 000 - 
100 000 invånare. Förskolorna ligger både på landet och i stan. Vi har intervjuat åtta 
kvinnor mellan åldrarna 27-64 år. Tillsammans har de arbetat inom förskolans 
verksamhet i ca 147 år. Den som har arbetat kortast tid i förskolan har arbetat i ett år 
medan den som har längst erfarenhet har arbetat i 41 år. Intervjupersonerna arbetar 
med barn i åldrarna 1-6 år. Förskollärarna arbetar på privata eller kommunala 
förskolor. Vi valde att använda oss av ett målinriktat urval. Vi ville ha förskollärare 
som företräder både kommunala och privata förskolor samt att vi önskade att få 
intervjupersoner som hade varierande verksamma år inom förskolan. En 
förskollärare arbetade på privat förskola medan resterande förskollärare arbetar på 
kommunala förskolor. Vi valde att intervjua enbart förskollärare då de har en 
liknande teoretiska och utbildningsmässig bakgrund (Bryman, 2011). 
 
3.3 Procedur 
Det första vi gjorde var att skriva ett missivbrev (Bilaga 1) med information om hur 
intervjun kommer dokumenteras samt undersöknings syfte. I missivbrevet 
informerade vi om hur vi kommer att behandla materialet i enlighet med 
Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017). Vi diskuterade vilka personer vi 
skulle kunna tänkas bli intervjuade till denna undersökning. Dessa personer är 
människor som vi möt antingen privat eller via skolans utbildning. Vi valde att endast 
intervjua förskollärare då de har en likvärdig utbildning. I och med att vi gör en 
relativt liten undersökning valde vi att lägga fokus på förskollärares tankar kring den 
fysiska inomhusmiljöns betydelse för att barn ska kunna hålla en koncentrerad lek 
och aktivitet.  

Vi tog kontakt med intervjupersonerna via telefon eller mejl och bokade tid och plats 
för intervjuer. Här beslutade vi i samråd med två av intervjupersonerna att 
intervjuerna skulle vara online via mejl. Därefter mejlade vi intervjufrågorna så att de 
intervjupersonerna som vi skulle intervjua personligen kunde förbereda sig och ge ett 
mer utförligare svar. Intervjupersonerna som svarade online fick en vecka på sig att 
besvara intervjufrågorna. Frågorna utformade vi tillsammans till våra 
semistrukturerade intervjuer (Bilaga 2). 
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Fyra intervjupersoner fick missivbrevet mejlade till sig innan intervjuerna skedde 
medan fyra intervjupersoner fick läsa missivbrevet på plats innan intervjuerna. 

Tillsammans genomförde vi åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer. En av oss 
genomförde fyra muntliga intervjuer medan en av oss gjorde två muntliga intervjuer 
samt två intervjuer var online via mejl. De muntliga intervjuerna spelades in förutom 
en då intervjupersonen önskade att inte bli inspelad, då togs anteckningar under 
intervjutillfället istället. Intervjuerna tog i snitt mellan 25 och 30 minuter. Svaren vi 
fick online var ca 1-2 A4 sidor.  

Trost (2005) anser att platsen för intervjun ska vara i en miljö där det inte finns 
några åhörare och att man kan sitta så ostört som möjligt. Det är också till en fördel 
om det är på en plats där intervjupersonen känner sig trygg. Fyra av intervjuerna 
skedde i grupprum på förskolan, en intervju skedde inne på avdelningen samt en 
skedde i intervjupersonens privata hem. Intervjuerna i grupprummen samt i det 
privata hemmet medförde att vi fick sitta ostört och att ingen annan kunde ta del av 
samtalet och därmed kunde valet av plats bidra till att skapa en trygghet hos 
intervjupersonerna. Intervjupersonen som valde att sitta inne på avdelningen 
föreslog detta själv på grund av att barngruppen var ute. Dock blev intervjun 
avbruten en gång då ett barn kom in. Detta resulterade i att intervjupersonen kom av 
sig men återfann tråden snabbt. Vi anser inte att detta påverkade intervjun i stort.  

Intervjuerna spelades in för att vi skulle kunna vara mer delaktiga, för att på ett 
lättare sätt kunna ställa följdfrågor samt för att kunna bearbeta vårt insamlade 
material på ett rättvist sätt (Bryman, 2011). Intervjuerna skedde enskilt för att vi ville 
ha intervjupersonernas personliga åsikter och att de inte skulle bli påverkade av 
andras svar samt för att inte bli störda under intervjutillfället. De personerna som 
fick svara på intervjufrågorna online via mejl fick samma frågor som de andra 
intervjupersonerna. Vi fick tillbaka svar inom en vecka. 

3.4 Transkribering 
Trost (2005) menar att genom att spela in intervjuerna så kan forskaren lyssna på 
tonfall och ordval upprepade gånger. Genom att spela in intervjuerna kan man lära 
sig av sådant som man gjorde bra respektive mindre bra och därmed utvecklas till 
nästa intervju. 

Bryman (2011) menar att transkribering kan underlätta analysen. Vi gjorde tre 
transkriberingar var. Vi började med att lyssna igenom det insamlade materialet och 
därefter började vi transkriberingen. Vi valde att skriva ut intervjuerna ordagrant 
men valde att inte skriva ut pauser, “öh” och “hm”. När transkriberingarna var klara 
delgav vi varandra våra transkriberingar. Transkriptionerna kom att omfatta 46 A4 
sidor. Sedan började arbetet med att strukturera upp de svar vi fick i vår tabell. 
Istället för namn i det transkriberade materialet har vi valt att använda oss av siffror, 
för att inte röja deltagarnas identiteter.  
 
3.5 Analysmetod 
Under resultatbearbetningen valde vi ut de delar av intervjuerna som vi ansåg som 
relevanta utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vi strukturerade upp 
intervjumaterialet i en tabell för att lättare kunna analysera det insamlade materialet 
för att kunna urskilja likheter och skillnader i informanternas svar. Sedan har vi 
jämfört svaren och delat in dessa i kategorier utefter våra intervjufrågor. Dessa 
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kategorier har vi valt att använda som rubriker under vårt resultat. Vi färgkodade de 
orden som hade samma innebörd. Därmed kunde vi urskilja likheter samt skillnader. 
Som exemplet visar har vi markerat likheter men vi använde oss av samma metod för 
att urskilja skillnader i intervjupersonernas svar.  
 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 

Hur definierar ni barn 
med 

koncentrationssvårig
heter? 

Handla
r om 
vilka 
barn 
som 
helst. 
De 
barnen 
som 
både 
har 
svårt 
att sitta 
still, 
”hyper”
, men 
även 
dom 
som 
sitter 
stilla 
men 
som 
inte 
fokuser
ar 

Svårt att 
hålla 
fokus i 
aktivitete
r och i 
lek. Både 
tillsamma
ns och 
enskilt. 
Inget 
tålamod 
och rädd 
för att 
pröva på 
nya 
saker 

Svårt 
att 
fokuse
ra på 
en sak 
samt 
att 
lyssna. 
Börjar 
med e 
sak 
men 
ger 
upp 
och 
fortsätt
er med 
en 
annan. 
Finner 
ingen 
ro 
leken 
och 
byter 
ofta. 

Svårt att 
fokusera 
i en 
aktivitet. 
Svårt att 
sitta still 
med 
sådant 
som 
man är 
intresser
ad av. 
Att hela 
tiden 
behöva 
påminna
s om 
vad de 
ska 
göra. 

Kan inte 
landa i en 
uppgift. 
Blir 
distrahera
de om 
vad som 
sker runt 
omkring. 

Inte kan 
hålla 
fokus, 
byter 
ofta 
aktivitet
er, svårt 
att 
stanna 
kvar i 
en lek 
eller 
samtal 

Kan 
inte 
hålla 
fokus 
på 
samm
a sak 
under 
en 
längre 
tid, 
vid 
samli
ng 
eller 
lek 

När ett 
barn har 
svårt att 
stanna 
kvar i 
aktiviteter, 
svårt att 
slutföra 
saker, 
hamnar i 
röriga/stök
iga 
situationer
. Kan vara 
svårt att få 
kontakt 
med 
barnet då 
de är helt 
uppe i 
något 
annat, 
någon 
egen 
tanke och 
att hen har 
svårt att 
”byta 
bana” 

 
 

3.6 Studiens tillförlitlighet 
Vi har valt att värdera vår tillförlitlighet utifrån Brymans (2011) fyra delkriterier som 
används i kvalitativ forskning. Dessa fyra är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
samt en möjlighet att styrka och konfirmera. 
 
3.6.1 Trovärdighet 
Enligt Bryman (2011) finns det två aspekter som forskare bör ta i beaktande för att 
säkerställa trovärdigheten. Den första delen är att forskaren har säkerställt att 
forskningen utförs enligt de riktlinjer och regler som finns. Den andra delen är att 
undersökningen ska uppfattas som trovärdig av läsaren. Det som stärker 
trovärdigheten i vår undersökning är att resultatet hänger ihop och gav många 
samstämmiga svar, vi har en teori som är relevant utifrån vår frågeställning samt att 
vi besvara våra frågeställningar.  
 
3.6.2 Överförbarhet 
Bryman (2011) beskriver att överförbarhet innebär att om det går att överföra 
resultatet i undersökningen till andra miljöer. Vi anser att vårt resultat i 
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undersökningen kan överföras till andra förskolor. Vi anser att ju mer förskollärare 
kan ta del av varandras erfarenheter och arbetssätt finns det fler möjligheter till att 
kunna stötta barn till koncentrerad lek och aktivitet.  
 
3.6.3 Pålitlighet 
För att pålitligheten ska kunna säkerställas så bör forskaren kunna redovisa för alla 
faser i undersökningen, som till exempel urval av undersökningspersoner, 
transkriberingar och problemformulering (Bryman, 2011). Det som stärker 
pålitligheten är att vi ger en neutral bild av vårt resultat och inte vinklar den 
information som vi fått och därmed kan vi ge en nyanserad bild av vårt 
undersökningsområde.  
 
3.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att ens egna personliga erfarenheter och 
den teoretiska inriktningen inte får påverka det slutgiltiga resultatet i 
undersökningen. Det kan vara svårt att vara helt neutral till sin egen forskning. Det 
gäller att försöka säkerställa att undersökningen är utförd i god tro (Bryman, 2011). 
Genom att vi medvetet har tänkt på att inte lägga värderingar i intervjupersonernas 
svar samt att vi har valt att användas oss av citat för att styrka att det är 
intervjupersonernas egna åsikter anser vi att möjligheten att styrka och konfirmera är 
god.  
 
3.7 Forskningsetik 
Innan vi genomförde intervjuerna tog vi kontakt med intervjupersonerna via telefon 
eller mejl. Därefter erbjöd vi intervjupersonerna att ta del av intervjufrågorna för att 
de skulle kunna förbereda sig. Sedan mejlades eller gavs missivbrevet ut på plats 
innan intervjuerna genomfördes. Missivbrevet innehöll en beskrivning av de etiska 
riktlinjerna. Dessa är informationskravet, vilket innebär att vi informerade om 
undersökningens syfte. Samtyckeskravet som innebär att intervjupersonerna får ett 
val om de vill medverka eller ej samt att de när som helst under intervjun kan avbryta 
eller ångra sitt deltagande. Konfidentialitetskravet som innebär att personerna är 
anonyma för läsaren och nyttjandekravet som berättar att de uppgifter som samlas in 
endast kommer att användas i denna studie (Bryman, 2011). Vi informerade i 
missivbrevet att undersökningen kommer att publiceras på Diva.  

4 Resultat  

I följande avsnitt presenterar vi våra insamlade data. 
  
Vi har valt att kategorisera vårt resultat utifrån de intervjufrågorna som vi ställde och 
som vi sedan har analyserat. Efter att ha fört in frågorna i vår tabell började vi 
urskilja likheter och skillnader. Vi färgkodade de orden som hade liknande 
innebörd.   
  
Vi presenterar vårt resultat utifrån dessa rubriker: Så kommer barns koncentration 
till uttryck i förskolan, hur förskollärarna beskriver inomhusmiljöns betydelse, så 
planeras inomhusmiljö, stöd och medel till att kunna förändra inomhusmiljön och 
barns påverkan på inomhusmiljöns utformning. 
 



18 
 

4.1 Så kommer barns koncentration till uttryck i förskolan 
Vi frågade förskollärarna om de upplever att de har barn med 
koncentrationssvårigheter på sina avdelningar. Alla förskollärare svarade att de har 
barn med koncentrationssvårigheter på deras avdelningar. De som har längre 
erfarenhet i förskolan sade att de upplever att det alltid har funnits barn i varje 
barngrupp som har koncentrationssvårigheter. En förskollärare sade “Ja, man har 
alltid barn i varje grupp som har den typen av problematik eller svårigheter”. 
  
Vi frågade förskollärarna hur de definierar barn med koncentrationssvårigheter. Det 
vi fick fram var att det kunde vara vilka barn som helst. Vi fick också fram att både 
inomhusmiljön, förskollärarnas förhållningssätt samt hur barnen mår för dagen, det 
kan till exempel hänt något hemma på morgon och därmed har kanske inte det här 
barnet koncentrationssvårigheter alla dagar utan kanske just denna dag eller en viss 
period, påverkar barnet. 
  
Något som alla förskollärare nämnde när de talade om hur de beskriver barn som har 
svårt att koncentrera sig var att de har svårt att hålla fokus längre stunder och finner 
ingen ro, detta både i aktiviteter, i den fria leken samt i samtal. Något som togs upp 
var att barn som har svårt att koncentrera sig har svårt att sitta stilla, kan upplevas 
som hyperaktiva, svårt att lyssna, inget tålamod samt att de kan vara rädda för att 
pröva nya saker. En del barn behöver påminnas om vad det är de ska göra samt att de 
lätt blir distraherade av det som sker runt omkring. En förskollärare beskrev barn 
som har svårt att koncentrera sig såhär 
  

Barn som av olika anledningar har svårt att hålla fokus både vad gäller 
aktiviteter/lek med flera barn men även i en aktivitet som den gör själv. Att inte ha 
tålamod att göra klart, prova något den inte kan eller på andra sätt snabbt tappa 
koncentrationen. 

  
Några förskollärare berättade att förhållningssättet samt att sin inställning är viktig. 
En förskollärare beskrev det som 
  

Ser jag det som att det bara är barnet som har det jättesvårt eller om jag ser det som 
något relationellt. Kanske är det jag som är problemet för barnet. 

  
  
En annan förskollärare sade 
  

Har jag en samling som är jätteavancerad eller att de ska sitta still jättelänge, då är 
det ju inte barnet som har koncentrationssvårigheter, då är det ju jag som har 
undervisningssvårigheter. 

  
Några förskollärare svarade att barn som har svårt att koncentrera sig inte behöver 
vara hyperaktiva utan de kan sitta stilla men har ändå svårt att hålla koncentrationen. 
En förskollärare berättade 
  

Det kan även vara att det är svårt att få kontakt med barnet, för att det är helt uppe 
i något annat, någon egen tanke, och att hen har svårt att byta bana. 

  
En annan förskollärare beskrev dessa barn så här 
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Barn med koncentrationssvårigheter… man kan se barn som är forcerade. Du kan 
t.ex. sitta och läsa en bok och du kan ha ett barn som sitter och plockar med andra 
saker. Kan också ha någonting att göra med att dom inte är intresserade utan att 
dom behöver koppla av. De stänger av för att få en inre ro och det är ju väldigt 
viktigt att se vad den har för bakgrund, vad har den i bagaget? Det behöver inte 
bara vara att de är hyperaktiva. Det kan vara tvärtom också men vi uppfattar dem 
olika. 

4.2 Förskollärarnas syn på inomhusmiljöns betydelse 
Alla förskollärarna anser att den fysiska inomhusmiljön har en viktig betydelse när 
det kommer till att barn ska kunna koncentrera sig. En förskollärare bröt mönstret 
när hon berättade att hon inte tyckte att den fysiska inomhusmiljön är det viktigaste 
utan menar att rutiner, tydlighet och att man delar in barnen i mindre grupper är 
viktigare än inomhusmiljöns utformning. Därmed vill vi understryka att ingen av 
förskollärarna sade att den fysiska inomhusmiljön är det viktigaste men påtalade 
heller inga andra viktiga faktorer. 
  
Alla förskollärarna ansåg att tydlighet var en viktig del när det kommer till att 
planerar inomhusmiljön. Majoriteten av förskollärarna tycker att det ska vara tydligt 
vad som förväntas ske och hända i ett rum och därför måste inomhusmiljön vara 
noga planerad. De nämner att det är viktigt hur materialet är placerat på 
avdelningen. Att det ska finnas en tydlighet i vad som ska ske på en plats. En 
förskollärare sa 
  

Ska man bygga med lego så gör man det på ett speciellt ställe, ska man rita så gör 
man det på ett speciellt ställe. Så att man ändå kan fångas i en aktivitet. 

  
En annan förskollärare berättade: 
  

Det ska till exempel finnas ett bord i närheten av där pennor och papper finns så att 
det är nära för barnet att sätta sig. Den ska inte behöva leta efter en plats där den 
kan sätta sig eller behöva störa andra som arbetar med andra saker. 

  

Många av förskollärarna nämner även att genom att ha tydliga stationer/öar så 
underlättar det för barnen att hålla fokus och det blir tydligare för barnen vad som 
förväntas ske där vilket skapar ett lugn hos barnen. 
  

/../ till exempel som vi har en lekhall, ett endaste rum som vi kanske skulle 
behöva inte ha öppet där leksaker är huller om buller och barnen inte vet 
riktigt vad jag ska välja för att det finns så mycket alternativ och då kan det 
bli svårt att fokusera på en lek för det händer så mycket runt omkring och då 
kan man behöva använda typ bokhyllor för att skärma av och göra små öar 
eller någonting för att barn skapar lugnet. 

  
  
Några förskollärare berättade att de tycker att inomhusmiljön inte får upplevas som 
rörig för kommer man in i ett rörigt rum är det lätt att man själv blir rörig. Om det 
ligger saker överallt och det upplevs som rörigt är det svårt för barnen att hitta ett 
lugn och fokusera på en sak. En förskollärare berättade att 
  

Det är också viktigt att hjälpa barnen att plocka tillbaka materialet för att det inte 
ska upplevas som rörigt. Är miljön rörig blir också barnen rörigare och har svårare 
att koncentrera sig. 
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Några förskollärare nämnde att man även bör tänka på vad man sätter upp på 
väggarna. Finns det för mycket bilder och dokumentation så kan det ge ett oroligt och 
rörigt intryck för barnen. Därmed bör det finnas en tydlig struktur i vad man väljer 
att sätta upp på väggarna. Det är även viktigt att det som sitter på väggarna är 
relevant för barnen. En förskollärare berättade 
  

/../ helst ingenting på väggarna, gärna lite bilder på Kalle själv där han gör som 
han tycker om där man har liksom observerat och lagt på minnet som han finner 
en inre ro med /../ leka med bilar då drar man ut sån dokumentation och har 
tydliga bilder. 

 
4.3 Så planeras inomhusmiljön  
Många av förskollärarna säger att de försöker anpassa inomhusmiljön för att barn ska 
ha möjlighet till att kunna koncentrera sig. Majoriteten av dessa förskollärare 
påpekar att när de gör förändringar i inomhusmiljön så gör de det för att hela 
barngruppen ska gynnas. En förskollärare uttryckte sig följande 
  

Vi strukturerar som sagt om när vi ser att barngruppen behöver det, som när vi 
upptäckte att vissa miljöer alltid blev stökiga. Och dessa miljöer påverkar ju även 
barnen med koncentrationssvårigheter. Sen ser vi det nog mer som att den fysiska 
miljön förändras för hela barngruppen, inte för ett specifikt barn i sig. Det är 
snarare rutiner som vi anpassar efter specifika barn, som ett barn som har sin vila 
efter lunch själv med en iPad istället för högläsning tillsammans med resterande 
barn. 

  
En förskollärare svarade att de inte ändrar om miljön för ett specifikt barn utan att de 
kunde byta plats på barnet i samlingen. De förskollärarna som anpassar 
inomhusmiljön upplever att det blir en positiv förändring hos de barnen som har 
svårt att koncentrera sig. Förändringar som de nämnde att de gjort var att de flyttade 
barnets plats vid matbordet och skärmade av rum. De försökte även göra rummen 
tydligare genom att till exempel ha teman i olika rum. En förskollärare berättade 
  

Som vi jobbar inne hos oss så jobbar vi med att göra det tydligt vad man ska göra i 
varje rum, till exempel om vi har bilar, ska leka med bilar, så har du väg, det syns 
tydligt att det är här du ska leka med bilar. Att man har ett teknikrum, man har ett 
språkrum, matterum och bilrum och byggrum, så det är tydligt. 

  
Många av förskollärarna berättade att det har betydelse vart barn som har svårt att 
koncentrera sig sitter, till exempel vid matbordet eller samlingen. En förskollärare 
beskrev det så här 
  

Barnet fick en plats vid matbordet där den sitter med ryggen i ett hörn mot väggen. 
På det sättet såg barnet vad som hände utan att behöva vända sig om. 

  
En annan förskollärare berättade 
  

/../ det är klart när man tänker på dem när man planerar allt, hur de sitter vid 
matbordet till exempel. /../ att de inte har för mycket intryck. De kanske inte 
sitter med ansiktet mot fönstret för där kan det hända för mycket rörelser och 
då kan de inte koncentrera sig på att äta. 
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4.4 Stöd och medel till att kunna förändra inomhusmiljön 
En av våra frågor var om förskollärarna kände att de har rätt medel och stöd till att 
förändra inomhusmiljön. Där fick vi varierande svar. Många av förskollärarna ansåg 
att de kunde ändra om hur de ville med de saker och medel som de redan har på 
avdelningen, det vill säga möbler och artefakter. En förskollärare berättade 

/../jag tänker bara på det sista vi gjorde, då flyttade vi egentligen bara våra möbler 
och tog inte in mer saker utan snarare tagit bort och skalat av och det är ju fritt att 
göra och vi behöver inte något godkännande från någon annan heller för det var 
mera att i vårt arbetslag upptäckte vi det här och så provade vi det och utvärderade 
det sen om det har blivit någon skillnad 

Några av förskollärarna upplevde det som svårt att göra stora förändringar med 
lokalen på grund av dörrar, fönster och väggarnas placering. En förskollärare menade 
att inomhusmiljön inte är lättföränderlig och svarade 

Nej, den är inte lättföränderlig och det kommer sig just av hur det är byggt helt 
enkelt och att det inte finns så mycket dörrar. 

Några förskollärare nämner ekonomin som en faktor och en förskollärare påtalade att 
hon saknade tid till att förändra inomhusmiljön. Andra svårigheter som 
förskollärarna upplevde var att det kunde vara svårt att möblera om på grund av 
platsbrist samt att lokalerna inte alltid är anpassade efter de stora barngrupperna 
som finns idag. En förskollärare nämner detta då hon berättar att 

Sen sätter köpstopp och liknand [sic] budgetfrågor käppar i hjulen. Vi skulle gärna 
vilja ha mer ljuddämpande material i miljöerna, samt dimbara ljuskällor för att 
skapa ett större lugn och lägre ljudnivå. Och kanske den viktigaste delen av 
innemiljön, storleken på barngruppen, är väldigt svår att styra över och minska. 

Några förskollärare tog upp att de tycker att det är viktigt att ha en bra 
kommunikation och samsyn i arbetslaget för att kunna göra förändringar och att 
detta inte alltid är enkelt. En förskollärare sade 

Man måste vara delaktig och engagerad att alla är med i miljöns förändringar och 
inte bara en pedagog. 

En annan förskollärare menar att 
Det där hänger på oss personal, för det viktiga är ju att vi har en samsyn och den är 
ju inte alltid så lätt för vi kan ju tycka olika utifrån våra olika professioner, så kan vi 
ju se olika saker. 

Några förskollärare berättade att de hade önskningar om att förändra lokalernas 
utformning. En förskollärare önskade fler rum med dörrar som går att stänga för att 
barnen inte ska bli störda av varandra när de utför en aktivitet. En annan 
förskollärare önskade fler rum med transparenta dörrar, detta för att barnen ska få 
leka i fred men att personalen har uppsyn över vad som händer och sker i varje rum. 
 
När förskollärarna ska anpassa inomhusmiljön för enskilda barn tar de både egna 
initiativ men även stöd från en specialpedagog eller en pedagogikutvecklare. 
Förskollärarna hade olika erfarenheter när det gäller vilken hjälp de kunde få från 
specialpedagogen i arbete med hur de kan utveckla inomhusmiljön för att gynna de 
barn som har svårt att koncentrera sig. En förskollärare nämnde att de inte upplevde 
att de fick några konkreta tips på hur de ska förändra inomhusmiljön 
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Vi tar alltid egna initiativ eftersom vi inte ser att specialpedagogen har den 
kunskapen. 

  
En förskollärare ansåg att de fick bättre hjälp av pedagogikutvecklaren. 
Förskolläraren berättade att 
  

/../ vi har haft pedagogikutvecklare och haft sådana här miljödagar /../ jag har 
tyckt det har varit jättebra för det tänkte jag på nu i helgen att gud vad bra det vore 
om hon kunde komma.   

  
Några förskollärare önskade få fler tips och idéer från specialpedagogen. 
 

4.5 Barns påverkan på inomhusmiljöns utformning 
Alla förskollärarna berättade att alla barn på något vis kan vara med och påverka 
utformningen av inomhusmiljön. Många förskollärare berättade att de observerade 
barnen för att de ansåg att det kan vara svårt för barn att veta själva vad de behöver 
ha. Genom att observera barngruppen får barnen påverka indirekt inomhusmiljöns 
utformning. De äldre barnen kan även bli tillfrågade vad de önskar ha i ett rum. En 
förskollärare berättade 
  

Först är det ju att påverka indirekt, man ser ju, observerar vad det är som inte 
funkar och sen, nu har vi faktiskt gjort när vi har, med djungelrummet och 
bilrummet har barnen fått vara med och bestämma hur de vill. Sen tror inte jag 
att det förstår själva vad det är de behöver. 

5 Analys och diskussion 

I följande avsnitt presenterar vi vår analys och diskussion underrubrikerna 
resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsats, undersökningens relevans för 
förskolläraryrket samt förslag till fortsatt forskning. 
 
Vi har valt att under vårt arbete att använda oss av Bronfenbrenner bioekologiska 
utvecklingsmodell (Bronfenbrenner, 1979) vilket visar att interaktionen mellan 
människan och sin omgivande miljö påverkar barnet i sin utveckling. Vi kan se i vårt 
resultat att förskollärarna arbetar aktivt och regelbundet med den fysiska 
inomhusmiljöns utformning för att underlätta och stödja så barn kan koncentrera sig. 
Genom att observera barnen kan de se hur de leker och agerar i förskolans fysiska 
inomhusmiljö, sedan planerar förskollärarna inomhusmiljöns utformning och vad 
som ska finnas framme i lokalerna. Därefter förändrar de den fysiska inomhusmiljön 
och på så sätt arbetar de aktivt och regelbundet med den fysiska inomhusmiljöns 
utformning. Det framkom även i vårt resultat att det finns faktorer som påverkar 
barnen som förskollärarna inte själva kan styra över som till exempel antalet barn i 
barngrupperna. Vi kan relatera utifrån den bioekologiska utvecklingsmodellen att 
beslut som sker i exonivån påverkar arbetet i en annan nivå. 
 
5.1 Hur koncentration kommer till uttryck 
Kadesjö (2007) beskriver att barn som har svårt att koncentrera sig upplevs ha svårt 
att hålla fokus på en och samma aktivitet och kan upplevas som hyperaktiva. 
Resultatet visar att förskollärarna delar Kadesjös uppfattning om hur bristande 
koncentration kan komma till uttryck. Frågan som vi ställer oss är vad som gör att 
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barn har svårt att koncentrera sig i förskolan? Är det miljön och samhället som gör 
att barnen upplevs ha svårt att koncentrera sig? Eller finns det andra 
påverkansfaktorer? Som till exempel vilka förväntningar vuxna har på barn när det 
gäller koncentration.  
 
Några av förskollärarna berättade att det inte behöver vara barnet som har svårt att 
koncentrera sig utan det kan bero på andra faktorer, som till exempel 
hemförhållanden, känslig för en rörig miljö, långa dagar på förskolan, förskollärarnas 
förhållningssätt eller att det är situationsbundet. Vi kan se att förklaringen inte 
enbart kan läggas på individen utan att även omgivningen kan bidra till att barnet får 
svårt att hålla en koncentrerad lek och aktivitet. Bronfenbrenner (2005) visar genom 
sin modell att det som är runt barnet, såsom hem, förskola samt andra större beslut, 
påverkar och formar barnet i sin utveckling. En annan förklaring till att barn kan 
upplevas som okoncentrerade kan vara att det som händer och sker på förskolan 
antingen är ointressant eller för svårt för barnen. Kadesjö (2007) tar upp att barn kan 
få koncentrationssvårigheter på grund av faktorer som inte har med barnet att göra 
utan saker som sker i den närliggande miljön eller att undervisningen upplevs som 
ointressant. Det handlar då om att problemet inte ligger hos barnen utan att det är 
faktorer som har en yttre påverkan. Antalet barn i barngruppen är ett sådant beslut 
som påverkar barnen indirekt men även vilket arbetssätt förskollärarna väljer att 
arbeta efter. Förskollärare kan till exempel välja att dela barngruppen i mindre 
grupper för att skapa en lugnare omgivning kring barnen. Maxwell (2007) menar att 
genom att barn har en interaktion med sin omgivning hjälper det dem i sin utveckling 
och att detta är en viktig grund för barns lärande. Författaren beskriver miljön som 
en “tredje pedagog” efter föräldrar och lärare. Detta innebär att barn tar till sig nya 
kunskaper både i interaktion med den omgivande fysiska miljön samt med 
människor runt omkring dem i deras dagliga liv. Jakobsson och Nilsson (2011) 
skriver att i mikronivån, som beskriver hur barnet samspelar med sin närmaste 
omgivning vilket vill säga den fysiska inomhusmiljön, och exonivån som påverkar 
barnets närmiljö men som barnet inte själv kan styra över, till exempel kommunala 
beslut som rör förskolans organisation vilket vill säga antalet barn i barngruppen. 
Detta visar på, enligt vår modell, att barn kan bli påverkade i flera led.    
 
Några förskollärare berättade att de barn som har svårt att koncentrera sig inte 
behöver vara hyperaktiva utan de kan sitta stilla men har ändå svårt att hålla 
koncentrationen. Kadesjö (2007) beskriver att de barn som har svårt att koncentrera 
sig inte är överdrivet aktiva, en del barn kan vara passiva och motoriskt stillsamma. 
Några förskollärare berättade att en okoncentrerad lek och aktivitet kan komma i 
uttryck på olika sätt och något som vi inte hade tänkt på var att okoncentrerad även 
kan vara att personen är “forcerad” vilket vill säga att personen sitter med i en 
aktivitet men har tankarna på annat och inte deltar. Om dessa barn inte upptäcks så 
är risken att förskollärarna missar att se vad barnen egentligen är intresserade av och 
hur man kan utmana barnen i deras lärande. 

5.2 Den fysiska inomhusmiljöns betydelse 
Samtliga förskollärare i vår undersökning ansåg att den fysiska inomhusmiljön har en 
betydelse för barn när det kommer till hur barn lär och utvecklas. Även Isbell (2012), 
Tadjic, Martinec och Farago (2015), Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och 
Strandberg (2006) menar att den fysiska inomhusmiljön har en betydelse för barn 
när det kommer till hur barn lär och utvecklas. Isbell (2012) menar att genom att ha 
en ordnad inomhusmiljö kan be få barnen att vilja ta till sig ny kunskap samt att den 
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bjuder in till att vilja delta. När man har en inomhusmiljö som är anpassade efter den 
nivån som barnen befinner sig i så stödjer den barnen till att kommunicera, leka och 
interagera med varandra. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att 
inomhusmiljön bör vara planerad så att barn kan leka utan att bli störda av varandra. 
Utifrån de resultat vi fått och den litteratur som vi tagit del av anser vi att ha en 
tydlighet i rummen underlättar för barnen att se vad som förväntas ske i rummet men 
även att förskollärarna har en tanke kring hur de placerar material för olika 
aktiviteter så barnen inte blir störda av varandra. Då det inte är obegränsat med yta 
anser vi att det är viktigt att observera barnen när man gjort förändringar i den 
fysiska inomhusmiljön för att se urskilja vad som fungerar och vad som måste 
utvecklas. Vi anser att förskollärarna har en viktig roll när det gäller utformningen av 
inomhusmiljön då det krävs att förskollärarna har en tydlig grundtanke om hur 
inomhusmiljön ska kunna stödja och hjälpa barn till en koncentrerad lek och 
aktivitet. För att kunna stödja barnen anser vi att det är viktigt att det finns kunskap 
eller att det ska vara lätt att del av kunskap och stöd om hur man kan göra antingen 
stora eller små förändringar i den fysiska inomhusmiljön. 
 
Tadjic, Martinec och Farago (2015) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
menar att den fysiska inomhusmiljön bör vara tydlig för att barnen ska veta vad som 
förväntas ske där. Några förskollärare sade att det ska finnas en tydlig koppling 
mellan vart materialet finns och vart man ska utföra leken och aktiviteten. Isbell 
(2012) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att det är viktigt att 
placera liknande leksaker i samma rum, till exempel klossar och annat byggmaterial 
för att göra det tydligt för barnen vad som förväntas ske där. Eriksson Bergström 
(2013) skriver om starkt och svagt kodade rum och att i starkt kodat rum finns det en 
tydlighet i vad som förväntas göras där Byggklossar ska till exempel inte vara i 
samma rum som läshörnan för att barnen inte ska bli störda av varandra. Vi kan se 
för- och nackdelar med att ha starkt kodade rum. Det positiva anser vi är att det blir 
tydligt för barnen att se vad som förväntas ske på platsen eller i rummet. Maxwell 
(2007) menar att ha en tydlighet i rummet om vart man ska gå och förflytta sig 
uppmuntrar barnen att vilja undersöka och att upptäcka nya saker utan att det stör 
andra barns aktiviteter. Arndt (2012) menar att en viktig faktor är hur tillgängligt 
materialet är i lokalen, genom att ha en tydlig visuell design och en genomtänkt 
placering underlättar det valet för barnen av vad de vill göra och aktivera sig med. Vi 
kan se utifrån de insamlade svaren i resultatet att många förskollärare försöker skapa 
starkt kodade rum genom att göra rummen tydligare med till exempel att ha olika 
teman i rummen. Det negativa vi kan se med starkt kodade rum är att barnen kan bli 
begränsade och hämmas sina möjligheter till en kreativ och fantasifull lek då de 
vuxna är de som bestämmer hur materialet ska användas och på vilken plats. I ett 
svagt kodat rum kan det vara svårare att se vad som förväntas ske och dessa rum kan 
lätt uppfattas som rörigt. Tadjic, Martinec och Farago (2015) skriver att dagens 
förskolors arkitektur ofta är uppbyggda så att rummen är stora. Därmed kan det bli 
rörigare och svårare för barn att veta var de kan hitta material och det kan bli svårt 
för barnen att städa och ställa tillbaka saker eftersom de inte vet vart materialet hör 
hemma i en rörig miljö. 

 
Förskollärarna berättade att genom att göra stationer i rummen kan det vara lättare 
att anpassa verksamheten efter fler barns olika behov och intressen. Isbell (2012) och 
Tadjic, Martinec och Farago (2015) menar att genom att dela upp rummet i tydliga 
stationer ger det en möjlighet för lärare att kunna stödja barn i olika aktiviteter samt 
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att individanpassa dem efter vad barnen behöver. Fördelen med att skärma av stora 
rum gör att barnen kan känna att de får kontroll över sin omgivning. Maxwell (2007) 
menar att miljön bör planeras så barnen själva kan bestämma om de vill leka enskilt 
eller tillsammans med andra barn. Därför behöver det finnas variationer i miljön för 
att kunna bemöta de behoven som barnen har.  
 
Några förskollärare berättade att inomhusmiljön inte får upplevas som rörig då det 
kan vara svårt för barnen att hitta ett lugn och fokusera på en sak. Några förskollärare 
nämnde även att det inte får sättas upp för mycket på väggarna som kan ge ett rörigt 
intryck. Förskollärarna berättade att det är av vikt att endast sätta upp sådant som är 
relevant för barnen själva. Vi har sett under vår utbildning att det sätts upp blandade 
saker på väggarna, bland annat, barnens egna teckningar, pedagogisk 
dokumentation, informationslappar samt affischer. Fyllda väggar är något som kan 
upplevas som distraherande och rörigt för barnen är något vi själva inte har tänkt på 
tidigare. Vi har inte funnit någon forskning om väggdekorationers betydelse i 
förskolans verksamhet.  
 
5.3 En flexibel fysisk inomhusmiljö  
I resultatet kom det fram att många av förskollärarna gör individanpassningar när de 
förändrar inomhusmiljön men att alla påpekar att det måste gynna hela 
barngruppen. Kadesjö (2007) skriver att förskolepersonal bör ta reda på vad som kan 
ligga bakom barnets sätt att vara i olika situationer och kan därmed göra 
förändringar som hjälper barnet. Brodin (2008) menar att utifrån vår bioekologiska 
utvecklingsmodell att det som fungerar bra i en miljö kan få en motsatt effekt i en 
annan. Vi tolkar detta som att alla barn har enskilda behov och det som fungerar för 
ett barn behöver inte fungera för ett annat barn. Vi anser att det kan vara svårt att 
anpassa inomhusmiljön för alla barn i förskolan och därför bör den vara flexibel så 
att inomhusmiljön går att anpassa efter de behov som finns i barngruppen. En 
skillnad var att en förskollärare inte ansåg att de förändrar inomhusmiljön för ett 
enskilt barn förutom att byta plats enbart i samlingen. Nu i efterhand önskar vi att vi 
hade ställt följdfrågor på detta. Kan det finnas andra faktorer som förskolläraren 
prioriterar före den fysiska inomhusmiljön som kan ha en större vikt när det kommer 
till hur barn kan koncentrera sig i lek och aktiviteter.  

Några förskollärare tog upp att de önskade att de kunde utforma lokalerna på ett 
annat sätt än vad de har gjort och att de hade önskningar om att förändra lokalernas 
utformning, genom att ha fler transparenta dörrar och fler rum. Fördelar med att ha 
transparenta dörrar beskriver Eriksson Bergström (2013) att det bidrar till att barn 
och förskollärare kan ha kontakt med varandra oavsett om dörrarna är stängda eller 
inte. Vi har uppmärksammat att nya förskolor byggs med stora torg och öppna 
planlösningar vilket har sina fördelar men kan vara problematiskt då barn kan få 
svårt att koncentrera sig då det lätt kan bli rörigt om lokalerna inte är välplanerade. 
Vi kan se fördelar med om förskollärare kunde vara med och påverka mer i exo- och 
makronivå, vilket vill säga kommunala beslut, lagar och förordningar. Detta för att vi 
anser att förskollärare är de som kan föra barns talan samt vet vilka behov som kan 
finnas i en verksamhet. Vi anser att förskollärare ska ha mer att säga till om när det 
gäller de beslut som tas om förskolan.  
 
Vi fick varierande svar angående om förskollärarna ansåg att de har rätt stöd och 
medel till att förändra inomhusmiljön. Många av förskollärarna ansåg att de kunde 
förändra om med de saker som finns i lokalerna, vilket vill säga bord, stolar, hyllor. 
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Det som kunde försvåra arbetet med att förändra inomhusmiljön var om de ville göra 
stora förändringar med lokalen, så som att flytta väggar, dörrar och fönster, den 
ekonomiska situationen, tiden till att kunna göra förändringar samt att lokalerna inte 
alltid är anpassade efter det antalet personer som befinner sig där. Björklid (2005) 
skriver att besparingar i förskolan har resulterat i större barngrupper och minskad 
personaltäthet. Antalet barn i förskolan har ökat men lokalernas storlekar är 
detsamma. Kommunen är de som beslutar om antalet barn i barngrupperna och vi 
anser att dessa beslut har en påverkan på hur barnets omgivande miljö ser ut. Detta 
är ett exempel på hur barnen kan påverkas indirekt av kommunens beslut som vi ser i 
exonivån (Jakobsson och Nilsson, 2011).  
 
När vi analyserade vårt resultat kunde vi se att några av förskollärarna ansåg att de 
kunde få tips och idéer av specialpedagoger till att utforma en inomhusmiljö som kan 
stötta barn som har svårt att koncentrera sig i lek och aktivitet. Det som skiljde sig var 
att några förskollärare ansåg att de inte fick någon hjälp alls med utformningen av 
inomhusmiljön. Det kom även fram att några förskollärare önskade att få mer stöd i 
arbetet med den fysiska inomhusmiljön. Vi anser att det är problematiskt att det 
finns förskollärare som upplever att de inte får de stöd som de behöver då vi kan se 
att några önskade mer stöd. Kadesjö (2007) skriver att förskollärare kan behöva ett 
kompletterande stöd i från kvalificerade specialister. Om det finns behov kan 
förskollärarna få råd och handledning i att utveckla sina kunskaper och sitt arbetssätt 
när man arbetar med barn i behov av stöd.  
 
Alla barnen i barngruppen har en viss påverkan på utformningen av inomhusmiljön. 
Genom att använda sig av observationer kan förskollärarna se vad barnen kan 
behöva. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att ska barnen vara 
delaktiga i sitt eget lärande är det viktigt att de får vara med och utforma den fysiska 
miljön. Även Strandberg (2006) anser att barnen bör vara med när 
förskolepedagogerna ändrar miljön, om barnen är delaktiga kommer de också ha 
idéer om hur deras utveckling kan främjas av olika omändringar. Jakobsson och 
Nilsson (2011) skriver att i mikronivå ingår närmiljön och vi kan se det som positivt 
att barnet får vara med och påverka sin närmiljö eftersom barnet befinner sig i 
förskolan många timmar och att barnet formas av det som händer och sker runt 
omkring och därmed har en påverkan på hur barnet utvecklas. 
 
5.4 Metoddiskussion 
Vår undersökning utgick från kvalitativa intervjuer. Från början var det tänkt att vi 
skulle genomföra enbart muntliga intervjuer men på grund av begränsad tid och 
långt avstånd valde vi att genomföra två personliga intervjuer online via mejl. Syftet 
med undersökningen var inledningsvis att ta reda på om och hur förskollärarna 
anpassar inomhusmiljön för de barnen med koncentrationssvårigheter. Under 
arbetets gång har vi insett att det är problematiskt att kategorisera barn med 
koncentrationssvårigheter då vi inte kan lägga problemet hos barnet utan att det 
snarare handlar om vårt eget förhållningssätt och att den fysiska inomhusmiljön kan 
utformas på ett sätt för att kunna bemöta alla barn så att de kan hålla en 
koncentrerad lek och aktivitet. Därför har vi ändrat vårt syfte i denna undersökning 
från att ta reda på om och hur förskollärarna anpassar inomhusmiljön för de barnen 
med koncentrationssvårigheter till att beskriva hur förskollärare kan skapa en fysisk 
inomhusmiljö i förskolan som möjliggör för barn att bibehålla sin koncentration 
under lek och aktiviteter samt hur förskollärare beskriver sitt arbete med den fysiska 
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inomhusmiljön i förskolan. Vi valde även att ändra våra frågeställningar från Hur 
upplever förskollärarna barn som har svårt att koncentrera sig? Anser förskollärarna 
att inomhusmiljön har en betydelse för att barn ska kunna hålla en koncentrerad lek 
samt aktivitet?,  Om och hur anpassar förskollärarna inomhusmiljön så att barn kan 
koncentrera sig? till dessa frågor; Hur ser förskollärare att barns koncentration 
kommer till uttryck i förskolan? och vilka faktorer i planeringen av den fysiska miljön 
ser förskollärare som grundläggande för att stödja barns koncentration under lek och 
aktiviteter? Ändringarna syftade till att flytta fokus från barnet till den fysiska 
inomhusmiljöns utformning.  

Vi valde semistrukturerade intervjuer för att synliggöra intervjupersonernas egna 
uppfattningar samt deras synsätt på inomhusmiljöns betydelse för en koncentrerad 
lek och aktivitet. Genom valet av semistrukturerade intervjuer kunde vi ställa 
följdfrågor och be intervjupersonerna om att ge konkreta exempel på förändringar 
eller situationer som de har upplevt. Vi hade även möjlighet att ställa följdfrågor till 
intervjupersonerna som intervjuades via mejl. Vi anser att vi inte hade fått fram 
förskollärarnas egna uppfattningar och synsätt om vi använt oss av enbart 
observationer eller enkäter för då hade vi inte kunnat ställa följdfrågor (Bryman, 
2011. Trost, 2005). Valet av vår metod gjorde att vi fick fram relevant data utifrån vår 
undersöknings syfte och forskningsfrågor. 

Totalt genomförde vi åtta intervjuer, fyra var. Sex intervjuer var muntliga och två var 
online via mejl. Intervjupersonerna som intervjuades online via mejl fick samma 
frågor som de som personer som vi muntligen intervjuade.  

Fördelen med att vi genomförde intervjuerna på varsitt håll var att vi ansåg att 
intervjuerna blev mer avslappnade än om vi hade varit med båda två. Nackdel med 
att vi inte intervjuade tillsammans var att följdfrågorna såg olika ut. Vi valde att inte 
ta med dessa svar då vi har utgått från att synliggöra likheter och skillnader. Har vi 
med en fråga som bara en förskollärare svarade på kan vi inte urskilja några likheter 
eller skillnader i svaret.  

Fördelarna vi såg med att göra muntliga intervjuer var att det enskilda samtalet 
många gånger ledde till att vi fick många relevanta svar som vi inte hade tagit upp i 
vår frågeställning. En annan fördel med att ha muntliga intervjuer var att 
intervjupersonen kunde ställa motfrågor om det var något som kändes oklart. Den 
sista fördelen vi såg med att göra muntliga intervjuer var att vi kunde ställa 
följdfrågor. Nackdelar som vi kunde uppleva var att vi kunde känna oss stressade av 
att bli inspelade och att detta kunde bidra till att vi till en början var lite ofokuserade 
och hade svårt att vara närvarande i samtalen. En annan nackdel med muntliga 
intervjuer som vi kan se det är att det finns risk att vi ställer ledande frågor. Nu i 
efterhand har vi insett att vi ställde en ledande fråga då vi frågade hur definierar ni 
barn med koncentrationssvårigheter? Detta är en ledande fråga då 
intervjupersonerna inte får chansen att utveckla hur de ser på koncentrationsförmåga 
i förskolan.  

Fördelen med att genomföra intervjuer via mejl var att vi enbart fick relevanta svar 
och inte behövde sortera bort sådant som inte var aktuellt för vår studie. En annan 
fördel som vi kan se med detta är intervjupersonen kunde känna sig trygga och inte 
känna stress. 
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Vi är medvetna om att intervjufrågorna kan ha påverkat resultatet därför har vi varit 
noggranna när vi utformade frågorna. Några huvudfrågor gick att besvara med 
endast ja och nej. Därför gjorde vi bestämda följdfrågor som alla fick svara på så att 
förskollärarna kunde ge utförligare svar.  

Vi valde att delge intervjupersonerna våra intervjufrågor innan intervjuerna skedde. 
Detta för att de skulle kunna få tid till att reflektera över om och hur de arbetar och 
på så vis önskade vi kunna få utförligare svar. De svar vi fick var generellt 
samstämmiga med varandra medan vissa svar skiljde sig åt.  

Vi är medvetna om att våra tolkningar och vår förståelse kan ha påverkat 
undersökningens resultat men vi har försökt att inte låta våra värderingar påverka 
hur vi analyserade resultatet utan enbart fokuserat på intervjupersonernas svar och 
inget annat. 

På grund av tidsbegränsningen valde vi att göra intervjuer för att besvara våra 
forskningsfrågor. Valet av att inte använda oss av enkäter grundar sig i att vi inte 
kunde ställa följdfrågor som kan var av vikt i vår undersökning. Vi valde även att inte 
genomföra observationer då vi anser att detta skulle kräva mycket tid då 
utformningen av inomhusmiljön är en levande process utefter vad barngruppen har 
för behov (Bryman, 2011). 

 
5.5 Slutsats 
Vi kan konstatera att alla barn kan någon gång under sin tid i förskolan ha svårt att 
koncentrera sig och att detta kan bero på olika faktorer som till exempel 
förskollärarnas förhållningssätt och den fysiska inomhusmiljöns utformning. Vi anser 
att som förskollärare behöver man därför skapa en relation till barnen för att veta 
vilka intressen barnen har och hur man kan fånga deras uppmärksamhet. Genom att 
förskollärarna är medvetna och har kunskap om vilken betydelse den fysiska 
inomhusmiljöns utformning har ger det förutsättningar till att skapa en koncentrerad 
lek och aktivitet för alla barn i förskolans verksamhet. 
 
5.6 Undersökningens relevans för förskolläraryrket 
Undersökningen är relevant för förskolläraryrket genom att den belyser den fysiska 
inomhusmiljöns betydelse för barn som har svårt att koncentrera sig i lek och 
aktivitet. Genom att göra förändringar i den fysiska inomhusmiljön kan vi ge bättre 
förutsättningar för att alla barn ska få möjlighet till en koncentrerad lek och aktivitet i 
förskolans verksamhet. I nya läroplanen (98/19) står det att barn ska kunna få stöd 
och stimulans utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. Därmed kan vi 
se en relevans med denna undersökning. 
 
5.7 Förslag till fortsatt forskning 
De Jong (2010) anser att det finns lite forskning inom förskolans fysiska miljö. 
Författaren skriver 
  

Samspelet mellan den fysiska och den sociala miljön beaktas att för sällan i 
dagens utbildningsvetenskapliga forskning. Framförallt saknas systematiska 
studier där den fysiska miljön och dess användning betraktas som en viktig del i 
barnens livsmiljö; det vill säga som något som bidrar till verksamhetens resultat 
(s. 253). 
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Vi har under detta arbete fått uppfattningen om att det finns begränsat med 
forskning inom vad den fysiska inomhusmiljös utformning har för påverkan i barns 
lek och aktivitet. Som förslag till fortsatt forskning önskar vi läsa mer om olika 
förskolors arkitektur och utformning av lokalerna för att jämföra vilka för- och 
nackdelar det finns. Vi skulle även vilja se mer forskning om hur antalet barn i 
barngrupperna påverkar barns koncentration i lek och aktivitet.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
  
Här kommer information om en undersökning med syftet att ta reda på om och 
hur förskollärare anpassar inomhusmiljön i förskolan för de barn som har 
koncentrationssvårigheter.   
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
  
Hej! 
Vi är två förskollärarstudenter som heter Sofi Söderkvist och Marie Nilsson. Vi går 
sista terminen vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Syftet med vår 
undersökning är att visa på hur förskollärare anpassar inomhusmiljön för de barn 
som har koncentrationssvårigheter.  
Därför vill vi genomföra intervjuer med förskollärare med syftet att lyfta fram hur 
förskollärarna arbetar med inomhusmiljön samt deras egna tankar kring detta. 

 
Vi hoppas att med hjälp av er få fram värdefull kunskap och lyfta fram er syn på 
inomhusmiljöns betydelse för barn med koncentrationssvårigheter, vilket 
kommer hjälpa oss i vår undersökning. Vi kommer använda oss av metoden 
intervjuer och dessa kommer ske enskilt. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter. 
Vi önskar att få spela in intervjuerna för att kunna vara mer delaktiga i 
intervjuerna samt för att kunna bearbeta vårt insamlade material på ett rättvist 
sätt. Inspelningarna kommer inte att delas med någon och endast användas i 
denna kurs. All hantering av materialet sker varsamt av oss och raderas så snart 
arbetet är godkänt. All information som vi kommer få ta del av kommer att 
behandlas och bearbetas enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och därmed 
kommer ingen personal eller förskola nämnas vid namn eller på något annat sätt 
kunna identifieras. Deltagande i studien är frivillig och du kan när som helst välja 
att inte längre delta trots ett tidigare beslut. 
  
Naturligtvis har ni rätt att till att ta del av det färdiga resultatet när arbetet är klar 
om så önskas. Det färdiga arbetet kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
  
Om du har några frågor eller funderingar så får du mer än gärna kontakta oss. 
  
Eskilstuna 2018-11-19 
  
Kontaktinformation 
  
Student: Marie Nilsson                                             Student: Sofi Söderkvist 

 
 

Handledare: Lena Bäckström 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
  
• Ålder? 
• Kön? 
• Hur länge har du arbetat i förskolan?   
• Mot vilka åldrar arbetar du just nu?  
•    Hur definierar ni barn med koncentrationssvårigheter? 
• Har ni eller har ni haft barn som ni upplevt haft koncentrationssvårigheter? 
• Anser ni att inomhusmiljöns utformning har en viktig roll när det kommer till barn 

med koncentrationssvårigheter.  
– På vilket sätt i sådant fall? 
– Om inte hur kommer det sig? 
• Brukar ni strukturera om inomhusmiljön när ni har ett barn med 

koncentrationssvårigheter? 
– Vad gjorde ni? 
– Varför valde ni att göra så? 
– Upplever ni att det blev en förändring hos barnet? 
– Om inte hur kommer det sig? 
• Känner ni att ni har rätt medel och stöd till att förändra inomhusmiljön?  
– Vilka? 
– Vad önskar ni att ha? 
• Anser ni att inomhusmiljön är lättföränderlig på er avdelning? 
- På vilket vis? 
- Om inte hur kommer det sig? 
• Kan ni uppleva att det finns svårigheter med att anpassa inomhusmiljön? Ge 

exempel. Förklara 
• Ändrar ni bara om inomhusmiljön för ett enskilt barn när ni har fått 

rekommendation från en specialpedagog eller tar ni egna initiativ? 
• Om ni har ett barn med koncentrationssvårigheter, får detta barn vara med i 

planeringen av inomhusmiljön? 
– Hur går ni tillväga? 
– Om inte hur kommer det sig? 
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