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Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om förskollärares 
beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan samt hur de upplever 
att den pedagogiska inomhusmiljön påverkar barns lärande. Studien är en kvalitativ 
undersökning med halvstrukturerade intervjufrågor som genomfördes med åtta 
förskollärare från två olika förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt är det 
sociokulturella perspektivet där samverkan och interaktion är centralt. Resultatet 
belyser vikten av att som förskollärare vara medveten om vilket material som barnen 
erbjuds och ett problem kan vara lokalernas utformning som ger en försämrad 
överblick över alla barn samtidigt. Slutsatsen som kan dras utifrån studien är 
betydelsen av att anpassa den pedagogiska inomhusmiljön efter barns olika behov 
och förutsättningar. 

Nyckelord: barns lärande, förskola, förskollärare och pedagogisk inomhusmiljö.   
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1. Inledning  

Den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan nämns endast ett fåtal gånger i 
förskolans läroplan. Trots detta beskrivs den som en viktig del av förskolans 
verksamhet och att den bör vara välplanerad och genomtänkt. I läroplanen för 
förskolan lyfts det fram att förskolläraren ska skapa en trygg miljö som lockar och 
stimulerar barnen till utveckling och lärande. Vidare lyfts det fram i läroplanen att 
miljön ska inspirera men även utmana barnens lek så de utvecklas och lär på olika 
sätt (Skolverket, 2018). 

Granbom (2011) belyser att begreppet ”den pedagogiska inomhusmiljön” handlar om 
hus, rum, material samt rummens olika möbleringar. Pedagogiska inomhusmiljön 
kan även handla om dokumentation på väggarna eller olika inredningsdetaljer som 
till exempel gardiner.  

Det finns studier som påvisar samband mellan förskolans pedagogiska inomhusmiljö 
och barns lärande. Beroende på vad förskolans pedagogiska inomhusmiljö erbjuder 
gällande utrymme, material och leksaker kan barns olika möjligheter till lek och 
lärande påverkas (Eriksson Bergström, 2013). Björklid (2005) förklarar vidare att 
förskollärarnas syn på den pedagogiska inomhusmiljön kan spela stor roll för hur de 
använder sig av den som ett verktyg för att främja barns lärande. Eriksson Bergström 
(2013) lyfter fram att det finns konkreta fysiska aspekter i förskolans pedagogiska 
miljö som kan påverka barns lärande. Eriksson Bergström menar att till exempel 
storleken på ett rum eller en lekstuga som har en direkt påverkan på hur många barn 
som tillsammans kan vara i lekstugan, kan ha betydelse för hur barns lekgemenskap 
utvecklas eller hur barnen får möjlighet att skapa sociala relationer eftersom 
förskolans pedagogiska miljö alltid ingår i barns sociala samspel.  

Våra erfarenheter av barns förskolevistelse är att många barn tillbringar mycket tid i 
förskolan. Utifrån erfarenheterna från vår verksamhetsförlagda utbildning samt 
arbete i förskolan har vi kunnat se att många förskolor är organiserade på olika sätt 
när det gäller den pedagogiska inomhusmiljön. Med detta menar vi att den 
pedagogiska inomhusmiljön kan begränsa eller möjliggöra för barns olika 
utforskande och möjlighet till lärande. Även Skolinspektionen (2012) lyfter fram att 
många förskolor har en oorganiserad inomhusmiljö vilket kan bidra till att barn går 
miste om betydelsefullt lärande. Vi har därmed valt att genomföra en studie som har 
sitt fokus på förskollärarens beskrivningar av förskolans pedagogiska inomhusmiljö.  



 
 

2 
 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om förskollärares 
beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan samt hur de upplever 
att den pedagogiska inomhusmiljön påverkar barns lärande. 

Studien kommer utgå från följande frågeställningar: 

• Vad lyfter förskollärarna som viktigt när de beskriver hur de utformar den 
pedagogiska inomhusmiljön? 

• På vilket sätt beskriver förskollärarna att den pedagogiska inomhusmiljön kan 
påverka barns lärande? 

• Vilka hinder och möjligheter lyfter förskollärarna fram när de beskriver 
utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön? 

1.3 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 belyser vi bakgrunden till studien. Här tar vi upp en historisk tillbakablick 
kring förskolan och dess utformning av inomhusmiljön, vi belyser förskolans 
styrdokument i relation till vår studie samt presenterar vi tidigare forskning med stöd 
i vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Därefter visas hur litteratursökningar har 
gjorts, vilka olika databaser vi använt oss av vid sökandet samt vilka centrala ord vi 
använt oss av. I detta kapitel beskriver vi även det sociokulturella perspektivet som är 
studiens teoretiska perspektiv.  

I kapitel 3 beskriver vi val av metod. Här redogör vi för designen, urval, 
genomförande, tillförlitlighet, etiska riktlinjer samt analysmetoden.  

I kapitel 4 presenterar vi studiens resultat. 

I kapitel 5 analyserar vi resultatet i studien där vi använder oss av det sociokulturella 
perspektivet samt till viss del av tidigare forskning. 

I kapitel 6 diskuterar vi resultatet i förhållande till tidigare forskning, teoretiska 
perspektivet samt studiens syfte. Efter resultatdiskussionen problematiserar vi 
studiens metodval. I detta kapitel redogör vi även för studiens relevans för 
förskolläraryrket, studiens slutsats samt förslag på fortsatt studier.  
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2. Bakgrund  
Under detta avsnitt kommer vi presentera en kort historisk tillbakablick om 
förskolans inomhusmiljö. Därefter presenterar vi förskolans styrdokument i relation 
till vår studie samt en beskrivning av den pedagogiska inomhusmiljöns betydelse för 
barns lärande. Slutligen presenterar vi tidigare forskning som är relevant för studien 
samt belyser studiens teoretiska utgångspunkt. 

2.1 Historisk tillbakablick  

Forsell (2011) beskriver Friedrich Fröbels pedagogiska tankar. Fröbel var grundaren 
av de första barnträdgårdarna, som var den pedagogiska verksamheten som fanns för 
yngre barn runt år 1837. Grunden i hans pedagogik handlar om att barns lärande är 
sammankopplat med stimulans och utveckling. En sak som Fröbel ansåg gynnade 
barns lärande var att barnträdgårdarna hade en rik fysisk miljö som kunde 
möjliggöra för barn att utforska och använda sin fantasi. Fröbel förklarade att en 
oändlig källa för barns lärande är naturens eget material och ansåg därför att mycket 
material i barnträdgårdarnas fysiska miljö skulle komma från naturen.  

Vallberg Roth (2011) lyfter fram att utformningen av inomhusmiljön i förskolan har 
förändrats mycket under de senaste åren eftersom det har skett förändringar gällande 
förskolans syfte men även genom förändringar av den generella synen på barns 
lärande. Enligt Vallberg Roth såg förskolans inomhusmiljö fram till mitten av 1900-
talet mer ut som barns hemmiljö. Vallberg Roth beskriver att barnen på denna tid 
fick förbereda sig på vuxenlivet genom att delta i husliga sysslor kombinerat med 
pyssel och organiserade lekar.  

Vallberg Roth (2011) förklarar vidare att en bit in på 1900-talet ändrades den 
pedagogiska inomhusmiljön inom barnomsorgen till ett system där rummen blev 
olika stationer med aktiviteter som både var flexibla och könsneutrala. Riddersporre 
och Persson (2010) lyfter fram i likhet med Vallberg Roth att i början av 1940-talet 
började samhället ifrågasättas om barnen fick tillräcklig med uppfostran hemma eller 
om barnomsorgen behövde införa en mer pedagogisk verksamhet. Hartman (2005) 
beskriver däremot att det inte var förrän i mitten av 1960-talet som staten började 
engagera sig i barnomsorgen. Innan staten började engagera sig i barnomsorgen 
erbjöds barnomsorg från olika privata aktörer där hela verksamheten formades och 
grundades i föreståndarens intressen och personligheter. På grund av att 
verksamheten såg ut på detta sätt skiljde sig även miljön mycket åt i de olika 
verksamheterna och kvalitén var mycket ojämn. Strax efter statens inblandning 
börjades det diskuteras om pedagogernas huvuduppgifter och om det var omsorg 
eller pedagogik som var viktigast i förskolan. Hartman förklarar att om det var 
omsorg som var viktigast i verksamheten skulle miljön i förskolan vara hemlik för att 
barnen skulle få känna en trygghet. Däremot om det var pedagogiken som var 
viktigast menar Hartman att miljön skulle efterlikna skolan där syftet var lärande.  
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På 1980-talet började samhället istället ifrågasätta om det var bra att i förskolan ha 
förutbestämda stationer som bidrog till att alla barn fick göra samma aktiviteter. Här 
menade samhället att alla barn inte utvecklas på samma sätt och i samma takt och att 
barnomsorgens inomhusmiljö bör anpassas efter varje barns behov (Vallberg Roth, 
2011). Forsell (2011) lyfter fram att det även var i början av 1980-talet som Reggio 
Emilia pedagogiken kom till Sverige genom Karin Wallin, samt Anna och Carlos 
Barsotti. I Reggio Emilia pedagogiken ses miljön som en viktig faktor, den kallas den 
tredje pedagogen och de som arbetar inom en Reggio Emilia inspirerad förskola vill 
att miljön ska inspirera samt stimulera barnen. Inom Reggio Emilia ska miljön 
utmana barnens fantasier, deras olika tankar samt kunna uppmuntra barn till 
kunskapens alla tillfällen som sker i samverkan med miljön.  

Riddersporre och Persson (2010) konstaterar att när förskolans läroplan infördes 
1998 blev förskolan ett första steg i utbildningssystemet vilket i sin tur gjorde att det 
lades mer fokus på barns lärande. För att möjliggöra och främja lärandet hos barn 
blev det viktigt att även utveckla och kunna anpassa den pedagogiska inomhusmiljön 
i förskolorna till följd av det nya syftet. 

2.2 Styrdokument 

Enligt Skollagen kapitel 8 i 8§ ska förskolan erbjuda barnen en god miljö (Skollagen, 
2010:800, kap8. 8§). Detta beskriver läroplanen mer ingående då den beskriver att 
miljön som förskolan erbjuder barnen ska locka till lek, aktivitet och utforskande, 
men även vara en trygg plats för alla barn. Verksamheten ska också skapa utrymme 
för barnens egna planer (Skolverket, 2018).  

Skolverket (2018) skriver även i läroplanen för förskolan att ”förskollärarnas ansvar i 
förskolan är att utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till 
utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och 
nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet” (s.19) samt att ”miljön ska vara 
tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden 
samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation” (s.7).  

Vidare beskrivs det i förskolans läroplan att ” barnens lärande kan bli mångsidigt och 
sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och 
stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för 
barns egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barn ska kunna växla mellan olika 
aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer” 
(Skolverket, 2018, s.11). 

2.3 Sökning av tidigare forskning 

För att kunna samla in tidigare forskning kring vårt valda ämne har vi sökt efter 
vetenskapliga artiklar samt doktorsavhandlingar i databasen, Primo, Eric och 
Swepub. När vi sökte valde vi att endast söka efter vetenskapliga artiklar som var 
Peer reviewed granskade samt sökte vi efter doktorsavhandlingar. Alla artiklarna som 
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vi sökte efter skulle vara publicerade mellan åren 2011–2019 eftersom vi ville hitta ny 
forskning kring ämnet. Vi sökte efter artiklar med hjälp av orden ”Preschool” ”indoor 
environment” Presch* samt “The Quality of the Physical Environment”. Vi började 
med att läsa rubrikerna på artiklarna för att sedan läsa artiklarnas sammanfattning 
och därefter valde vi ut relevanta artiklar och avhandlingar för vårt examensarbete.  

2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras centrala forskningsstudier som tidigare studerat den pedagogiska 
inomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. Tidigare 
forskningen har vi tematiserat och presenteras under tre underrubriker. 

2.4.1 Materialet i den pedagogiska inomhusmiljön 

Tidigare forskning har visat i en studie av Kultti och Pramling (2015) där syftet med 
studien var att bedöma hur yngre barn socialiseras i lekar med olika material i 
förskolan, att leksaker stödjer yngre barns kommunikation i leken även om de inte 
har något tal. Vidare förklarar Kultti och Pramling att bra material i förskolan kan 
hjälpa barn att även i de yngre åldrarna utvecklas tillsammans med andra barn i 
leken.  

Granbom (2011) belyser i resultatet av sin avhandling att materialet i förskolan hela 
tiden ska vara tillgängligt för barnen. Materialet bör vara i barnens fysiska nivå för att 
barnen ska kunna ta egna initiativ och kunna använda materialet när de känner lust 
för det. Genom att göra materialet i förskolan tillgängligt för barnen, bidrar och 
möjliggör det till utforskande vilket även kan leda till att barnen får använda sin 
fantasi till att skapa nya upplevelser och erfarenheter. När materialet är tillgängligt 
för barnen i förskolan menar Granbom att det hjälper barnen att kunna lära på egen 
hand. I likhet med Granbom anser Havu Nuutinen och Niikko (2014) att genom 
enkelt och hållbart material i förskolan får barn undersöka och utforska deras 
omvärld. När barn får undersöka och utforska skapas möjligheter att stimulera barns 
nyfikenhet som i sin tur kan främja deras lärande. Även Folkman (2017) hävdar i 
resultatet av sin studie att materialet i den pedagogiska miljön är en viktig faktor för 
att miljön ska gynna och bidra till barns lärande. Folkman påpekar att materialet i 
den pedagogiska miljön kan avge olika signaler till barnen om vilka aktiviteter som är 
önskvärda och förväntas utföras i förskolan. På samma sätt som material kan påverka 
barn med vad de ska utföra för aktiviteter förklarar Folkman att frånvaron av 
material kan signalera till barnen vad som inte är önskvärt att göra i förskolan. Med 
detta förklarar Folkman att det är viktigt att som förskollärare vara medveten om vad 
för material som erbjuds i förskolan samt vilka signaler materialen sänder till barnen.  

I likhet med Folkman visar tidigare forskning i Linders (2016) studie att de 
materialval som förskollärare gör bör vara medvetna. Linder förklarar att med ett väl 
valt innehåll som förskollärarna själva sätta sig in i för att ta reda på syftet med 
materialet kan möjliggöra för miljön att bli den tredje pedagogen. Därav behöver 
förskollärare vara medvetna om hur materialet blir i mötet med barn, dess pedagoger 
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och hur det då kan bildas ett sammanhang mellan dessa tre. Konstantiana (2014) 
förklarar att när den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan är utformad på ett sätt 
där material är roliga och lärorika, utifrån barnens perspektiv, möjliggörs det för 
barnen att känna sig trygga och nyfikna. Detta i sin tur leder till att barnen utvecklas 
och lär i förskolan. Däremot beskriver Bjørgen (2015) att om den pedagogiska 
inomhusmiljön i förskolan är otrygg och/eller understimulerade för barn kan deras 
fysiska, sociala samt kognitiva utveckling påverkas. Därav understryker Bjørgen att 
det är viktigt att öka kunskapen hos förskollärare när det gäller miljöns betydelse för 
barns utveckling och lärande. 

Eriksson Bergström (2013) beskriver i sin studie att barn påverkas av hur 
förskollärare gör materialet tillgängligt i förskolan. Att som förskollärare vara 
medveten om hur och varför förskolan har ett visst material att erbjuda barnen är 
viktigt för att kunna erbjuda material som stimulerar barns lärande. Eriksson 
Bergström förklarar vidare att för att material i den pedagogiska inomhusmiljön i 
förskolan ska kunna vara lärorik och ha en betydelse för barns lärande är det av vikt 
att låta barnen få ett inflytande över verksamheten och verksamhetens material.  

2.4.2 Barns inflytande över den pedagogiska inomhusmiljön 

Granbom (2011) lyfter fram i sin avhandling en viktig aspekt som förskollärare bör ha 
i åtanke i utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön och menar att 
utformningen av förskolans pedagogiska miljö alltid bör utgå ifrån barnen. Granbom 
förklarar vidare att förskollärares uppdrag är att skapa en stimulerande och lockande 
miljö för barnen där förskollärarna ger alla barn möjlighet till att få utveckla en tro 
till sin egen förmåga. Konstantiana (2014) belyser att förskollärare med ett bra 
förhållningssätt till miljön har en god inställning till förskolans olika material genom 
att bland annat tillåta barnen att ha en inverkan över vilket material som ska finnas i 
verksamheten.  

Vidare beskriver Konstantiana (2014) i sitt resultat att som förskollärare är det viktigt 
att ge alla barn inflytande och låta dem vara med när den pedagogiska 
inomhusmiljön utformas eller ändras om samt låta barnen få inflytande över vilket 
material som ska finnas i verksamheten. Konstantiana belyser att när förskollärare 
ger barnen inflytande över den pedagogiska inomhusmiljön bidrar det även till att 
barnen kan få en större lust att vilja och våga utforska sin omvärld som i sin tur 
möjliggör för barnen att skapa nya kunskaper. Konstantiana hävdar vidare att det är 
viktigt att miljön i förskolan använder sig av enkla mönster, färger och belysningar 
men även flexibelt material som både kan ökas eller minskas för att ge barnen 
möjlighet att kunna lära på olika sätt. Ett exempel som Konstantiana belyser i sin 
artikel är förskolans möbler. Om förskolan har stolar som är så höga att barnen inte 
kan ta sig upp själva på stolarna skapas det begränsningar för barnen att kunna 
upptäcka nya möjligheter för lärande (Konstantiana, 2014). I likhet med 
Konstantiana anser Folkman (2017) i sin studie att den pedagogiska inomhusmiljön 
kan ses som en lyssnandehandling i förskolan där barnens olika röster ges utrymme, 



 
 

7 
 

synlighet och värde. Genom att låta barnens röster höras förklarar Folkman att det är 
viktigt att anpassa miljön efter barnen genom till exempel tillgängligt material samt 
låga bord och stolar. Folkman framhåller vidare att det är viktigt att tillsammans med 
barnen utforma miljön på givande pedagogiska sätt. 

Vidare påvisas Folkmans (2017) resultat barns olika tankar och hypoteser som 
värdefulla och ”värda att lyssna på” där barns tankar synliggörs genom den 
pedagogiska dokumentationen som bör finnas uppsatt tydligt i den pedagogiska 
miljön. Folkman förklarar vidare att förskolan är en plats som ständigt är i dialog, där 
barn och vuxna bör få sina röster hörda. Den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan 
anser Folkman ska vara gränsöverskridande och öppen för att kunna möjliggöra för 
förskolan att bli en mötesplats där olika tankar och åsikter kan mötas och diskuteras.  

Eriksson Bergström (2013) hävdar att för att material i den pedagogiska 
inomhusmiljön i förskolan ska kunna vara lärorika och ha en betydelse för barns 
lärande är det av vikt att låta barnen få ett inflytande över verksamheten och 
verksamhetens material. Vidare lyfter Eriksson Bergström fram i sin avhandling att 
barns möjligheter till delaktighet i den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan inte 
enbart handlar om att lyssna på barnen och låta dem ta olika beslut kring den, utan 
det handlar om att som förskollärare kunna tolka barnens olika intentioner och 
handlingar för att därefter kunna visa ett förtroende för barnen och en tro på att de 
kan göra saker själva eller med rätt guidning och stöd från förskolläraren. Med detta 
menar Eriksson Bergström att barns inflytande över den pedagogiska inomhusmiljön 
i förskolan kan stärkas och tydliggöras om verksamheten bygger på en pedagogik där 
barns intentioner, behov och intressen ligger i fokus.  

2.4.3 Utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön 

Linder (2016) menar i sin studie att när förskollärare utgår från barnens intresse i sin 
planering av den pedagogiska inomhusmiljön kan en mer berikande inomhusmiljö 
växa fram. Det kan skapas en miljö där alla barn får möjlighet att utforska efter sina 
förutsättningar. Förskollärare måste ifrågasätta vad det är de vill att barnen ska 
mötas av när de kommer in i ett rum, hur talar rummet till dess användare och svarar 
materialet i rummet till det tänkta syftet? Även Kiewra och Veselack (2016) belyser i 
sin studie vikten av att förskollärare utformar den pedagogiska inomhusmiljön 
utefter barnens behov och intressen. Kiewra och Veselack förklarar att det gäller som 
förskollärare att vara närvarande i barnens lek för att kunna skapa en förståelse för 
vad barnen intresserar sig för, för att sedan kunna utforma inomhusmiljön utefter 
barnens intressen.  

Granbom (2011) belyser i sitt resultat att det är viktigt att uppmärksamma och 
fundera över hur barns behov i förskolan kan bli tillgodosedda genom förskolans 
design och arkitektur. Granbom förklarar att det bör finnas en strävan efter att 
utforma förskolemiljöer som främjar barnen till en lekfullhet, spänning samt 
nyfikenhet att utforska samtidigt som miljön bör vara trygg för barnen. Om den 
pedagogiska inomhusmiljön inte är bra och upplevs som stökig kan det bidra till att 
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både barn och förskollärare känner sig stressade och oroliga vilket senare kan bidra 
till att barns utveckling försämras. 

Granbom (2011) förklarar vidare att det är viktigt att ta hänsyn till säkerheten när 
den pedagogiska miljön i förskolan utformas. Granbom hävdar att det bland annat 
bör finnas bra möjligheter till att kunna ha uppsikt över barnen i lokalerna men att 
det även bör gå att gruppera barnen i olika rum. Vidare lyfter Granbom fram i sitt 
resultat att möbleringen i förskolan kan skapa konsekvenser för hur rummen kan 
användas av barnen. Förskolans lokaler ska utformas så att det underlättar för 
barnen att skapa sociala kontakter samtidigt som det är viktigt att lokalerna är 
utformade så att barnen har möjlighet till enskildhet och koncentration.  

Granbom (2011) hävdar att:  

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 utforskande och upptäckande. Det är därför angeläget att den vuxne är 
medveten om den pedagogiska miljöns möjligheter och betydelse för det pedagogiska 
arbetet i förskolan (s. 40). 

Kiewra och Veselack (2016) belyser i resultatet av sin studie vikten av att lokalerna i 
förskolan bör vara flexibla och erbjuda möjligheter för förändring. Det kan krävas att 
förskollärare möblerar om och ändrar i miljön ofta så att den anpassas efter 
barngruppen och svarar till det tänkta syftet. I likhet med Kiewra och Veselack (2016) 
hävdar Roman (2017) i resultatet av sin studie att det är viktigt att miljöns möbler 
och material är placerade så att det finns möjlighet till att röra sig och utforska med 
kroppen. Vidare menar Roman att en välplanerad miljö, behöver ha en balans mellan 
att kunna utöva grovmotoriska rörelser och lugna aktiviteter. Barn vistas stora delar 
av sin vardag i förskolans miljö och därför anser Roman i sin studie att det är viktigt 
att ha en baktanke med hur miljön är utformad, så att den ger möjlighet för barn att 
vara fysiskt aktiva eller utöva lugnare aktiviteter.  

Den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan framhäver Granbom (2011) i sitt resultat 
handlar om hur människan uppfattar och tolkar miljöns mening och betydelse. 
Granbom förklarar vidare att förskolans miljö kan sända ut olika känslor och 
värderingar till barnen eftersom materialet som finns tillgängligt berättar om den 
miljö som de är en del av. Miljön kan både hindra men även öppna upp för nya 
möjligheter för barnen. Lokalerna i förskolan inverkar på de olika möjligheter som 
barnen och personalen i förskolan har till interaktion och samspel. I förskolan hjälper 
det barnen med fysisk närhet och visuell kontakt för att barnen ska utveckla sin 
samarbetsförmåga med andra.  
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2.5 Teoretiskt perspektiv 

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva det teoretiska perspektiv som studien har 
sin grund i. Vi kommer redogöra för det sociokulturella perspektivet vilket handlar 
om att människan lär genom interaktion med andra människor samt med 
omgivningens miljö. Vi kommer med hjälp av detta teoretiska perspektiv analysera 
det empiriska materialet.  

2.5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien bygger på det sociokulturella perspektivet utifrån Säljös (2014) tolkning av 
Vygotskij. Det sociokulturella perspektivet handlar enligt Säljö (2014) om att 
kunskapen som människan utvecklar uppstår genom handling och i samspel med 
omgivningen samt med andra människor i omgivningen. Detta samspel mellan 
handlingen, omgivningen och andra människor är grunden för att människan ska 
kunna utveckla det individuella lärandet. Med det individuella lärandet menar Säljö 
att människan skapar egna erfarenheter och därefter bearbetar erfarenheterna till 
individuella lärandesituationer i form av nya förståelser och kunskaper. Säljö 
förtydligar i likhet med ovanstående att det sociokulturella perspektivets fokus 
belyser miljön, språket och det kulturellas påverkning på individer genom samspelet 
dem emellan (Säljö, 2014).  

Enligt Säljö (2014) förstår människan sin omvärld och verklighet genom den fysiska 
miljön och det olika artefakter som människan har tillgång till men även genom 
kulturen. Kulturen menar Säljö handlar om olika värderingar, kunskaper, idéer samt 
erfarenheter som människor genom samspel med sin omgivning har kunnat utveckla. 
Säljö (2014) lyfter även begreppet interaktion och menar att interaktionen handlar 
om samspelet som uppstår i rummet mellan olika människor. Interaktion handlar om 
mötet mellan människor och hur människorna har möjlighet att samverka med 
varandra.    

Inom det sociokulturella perspektivet är begreppet mediering centralt och handlar 
om en samverkan mellan miljön, olika kulturella artefakter och människan. Med 
mediering menar Säljö (2014) att människan samspelar med de olika fysiska 
redskapen när människan försöker upptäcka sin omvärld. Vidare tycks mediering 
innebära att vår förståelse av och kunskap om verkligheten aldrig är neutral och att 
dessa förtolkade uppfattningar av verkligheten förs vidare från en generation till en 
annan genom de redskap som finns i en viss verksamhet.  

Artefakter förklarar Säljö både kan vara fysiska men även psykologiska. Artefakter 
som hör till de fysiska artefakterna är till exempel, mobiltelefon, penna och papper, 
och till de psykologiska artefakterna tillhör språket, som är en av människans främsta 
redskap. Beroende på vilken kultur vi lever i, använder vi oss av olika artefakter som 
är bundna till vår kultur och levnadsförhållanden. Säljö beskriver att den fysiska 
miljön är en central och viktig del för människan eftersom människan hela tiden 
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anpassar sig efter sin omgivning med hjälp av olika fysiska och intellektuella 
artefakter (Säljö, 2014).  

Säljö (2014) framhäver att inom det sociokulturella perspektivet är alla olika 
artefakter som den fysiska miljön erbjuder barnen en central del.  Det sociokulturella 
perspektivet lyfter fram individen och kollektivet och vad som inträffar däremellan. 
Lärandet inom det sociokulturella perspektivet handlar bland annat om att kunna ta 
del av andra människors kunskaper och erfarenheter för att sedan kunna lära av dem 
och utvecklas med hjälp av dessa kunskaper och erfarenheter men även genom att 
utveckling och lärande utvecklas genom samspel med en vuxen eller mer kunnig 
kamrat. När människan lär och utvecklas med hjälp av mer kunniga personer 
förklarar Säljö att människan befinner sig inom den proximala utvecklingszonen. 
Den proximala utvecklingszonen definieras enligt Säljö (2014) som den zon där målet 
för lärandet ligger på en nivå som är för hög för ett barn att klara på egen hand, men 
som barnet klarar om den får vägledning och stöd. 

Säljö (2014) anser att genom olika fysiska miljöer som människan befinner sig i, inte 
minst i förskolors miljöer, skapas möjligheter för människan att kunna verka på en 
högre nivå än människans biologiska förutsättningar. Lärandet kan även ses i det 
sociokulturella perspektivet som att människan lär sig genom att utvidga sina egna 
förmågor och färdigheter genom att använda det olika kulturella produkterna på ett 
mer avancerade och utvecklande sätt än vad som gjorts tidigare. 

När människor delger sina sociala och kulturella kunskaper och erfarenheter med 
andra människor utvecklas människan som tänkande, kännande och 
kommunicerande personer. Säljö förklarar att språket har en central roll när det sker 
en samverkan mellan olika människor eftersom det är genom språket som vi har 
möjlighet att kommunicera med varandra och få nya kunskaper och erfarenheter 
(Säljö, 2014). Det sociokulturella perspektivet kommer användas som analysverktyg 
eftersom perspektivet behandlar sambandet mellan människan, miljön och olika 
artefakter vilket även vår studie bygger på. Studiens analys kommer byggas på 
begreppen som tagits upp under detta avsnitt. Dessa begrepp är bland annat 
interaktion, samverkan, proximala utvecklingszonen samt artefakter och dess 
koppling till barns lärande.  

3. Metod 

I detta avsnitt behandlas och presenteras den metod som studien haft som 
utgångspunkt för genomförandet.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Forskningsmetoder delas oftast in i två olika ansatser, antingen kvantitativa eller 
kvalitativa metoder. En kvalitativ metod handlar om att kunna skapa en djupare 
förståelse kring studiens data. Det krävs ofta ett djupare svar om studien syftar till 
olika synsätt eller värderingar (Bryman, 2018). Då syftet med denna studie var att få 
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en fördjupad kunskap om förskollärares beskrivningar av den pedagogiska 
inomhusmiljön i förskolan samt hur de upplever att den pedagogiska inomhusmiljön 
påverkar barns lärande, är det fördelaktigt om denna studie har sin grund i en 
kvalitativ metod då detta gör att studien kan gå djupare in på ämnet.  

Intervjun inom den kvalitativa metoden ska efterlikna ett vanligt samtal där fokus 
riktas mot informanten (Bryman, 2018). Johansson (2013) förklarar att det är viktigt 
i en forskningsintervju att intervjuaren visar engagemang då intervjuns samtal 
formas utifrån samspelet med omgivningen. Johansson förklarar vidare att 
förtroendet är av stor betydelse mellan informanten och omgivningen för vilka olika 
resonemang som skapas. Intervjuerna i denna studie var halvstrukturerade vilket 
betyder att en intervjuguide följdes (se bilaga 1). Däremot hade alla intervjuer olika 
följdfrågor eftersom följdfrågorna berodde på vad den intervjuade svarade. Genom 
att vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer gavs det möjlighet för 
förskollärarna att kunna förklara sina resonemang djupare.  

3.1.1 Urval 

Bryman (2018) beskriver ett bekvämligheturval som en av flera urvalsmetoder. Med 
ett bekvämlighetsurval utgår urvalet från att de personer som tänkts användas av i 
studien finns lättillgängliga. Bryman menar att detta till exempel kan innebära att 
valet av informanter finns på en förskola i närheten av ens bostad eller hemkommun. 
Vår studie har utgått från ett bekvämlighetsurval då valet av informanter arbetade på 
två förskolor i vår hemkommun. Utifrån den tidsram som vi hade till förfogande 
under denna kurs begränsade vi antalet informanter till åtta stycken. Vi valde att 
intervjua förskollärare eftersom de har huvudansvaret för att ge alla barn i förskolan 
stimulans samt förutsättningar för lärande (Skolverket, 2018). Vi valde att intervjua 
förskollärare från två olika förskolor inom samma kommun. Alla de intervjuade 
arbetade med barn i åldrarna 1–5 år samt att alla de intervjuade var kvinnor som har 
arbetat inom förskolan mellan nio månader och tjugo år.  

3.1.2 Genomförande  

Studien började med att vi formulerade syfte och frågeställningar för att därefter 
formulera ett missivbrev med information om studiens syfte och 
datainsamlingsmetod. Efter detta kontaktade vi rektorerna på de förskolor där 
intervjuerna var tänkta att utföras. Efter godkännande från rektorerna kontaktade vi 
de förskollärare som tillfrågades om att bli intervjuade. Tillsammans med 
förskollärarna bokade vi in tillfällen för att genomföra intervjuerna. Alla intervjuer 
skedde på den intervjuade förskollärarens arbetsplats där informanterna hade bokat 
rum där vi kunde hålla intervjun i lugn och ro. Detta bidrog till att det blev ett lugnt 
klimat där både intervjuaren och den intervjuade kunde känna sig avslappnade. 
Enligt Johansson och Svedner (2010) bidrar ett bra klimat till att skapa en 
förtroendefull relation vilket är viktigt för att svaren på intervjun ska bli så ärliga som 
möjligt. Vi intervjuade fyra förskollärare var på deras respektive förskolor. Vi valde 
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att intervjua var för sig eftersom vi inte ville att förskollärarna skulle känna sig 
obekväma eller underlägsna om vi båda hade närvarat på intervjuerna samt på grund 
av studiens tidsram.  

Alla intervjuer var enskilda för att informanterna skulle känna sig fria att delge sina 
tankar utan att påverkas av andra. Intervjuerna var mellan 30–45 minuter. Alla 
intervjuer spelades in och sedan transkriberades. Vi valde att använda denna metod 
att spela in intervjuerna för att underlätta för oss som genomförde datainsamlingen 
och ge samtalet ett bättre flyt genom att undvika att försöka få ner alla svar i 
anteckningar. Denna metod bidrog även till att vi kunde rikta all vår uppmärksamhet 
mot informanten. När vi efter intervjun transkriberade svaren fick vi en större 
förståelse för förskollärarnas svar eftersom vi kunde lyssna på svaren flera gånger 
(Bryman, 2018).  

3.1.3 Tillförlitlighet  

Vi valde att intervjua förskollärare från två olika förskolor eftersom det kan finnas en 
viss kultur inom en och samma förskola. Dessutom kan det finnas begränsad 
erfarenhet bland de intervjuade om alla personer skulle arbeta tillsammans och ha 
samma tankesätt kring den pedagogiska inomhusmiljön. Det två förskolorna skiljdes 
åt genom att förskola A är en nyöppnad förskola och förskola B är en väletablerad 
förskola. Denna skillnad kan ha haft betydelse för hur den pedagogiska 
inomhusmiljön är utformad samt hur förskollärarna upplever miljön. Genom att 
intervjua förskollärare från två olika förskolor bidrog de till en större variation samt 
att det ökar tillförlitligheten. Innan vi genomförde intervjuerna hade vi diskuterat 
fram frågor tillsammans med vår handledare vilket gjorde att vi kunnat säkerställa 
att våra intervjufrågor var relevanta för vårt syfte samt forskningsfrågor.  

I studien har vi sett tillförlitlighet som ett paraplybegrepp eftersom begreppet 
tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018).  

Under processen har vi sett till trovärdighet genom att ha utgått från de riktlinjer vi 
blivit ombädda att utgå från med bakgrund till kursens studiehandledning, dess 
föreläsningar samt vår handledares rekommendationer, där delkriteriet handlar om 
att studier bör utföras i enlighet med regler som finns (Bryman, 2018). Vidare stärks 
trovärdigheten i studien av att vi i slutet av varje intervju tillfrågade förskollärarna 
om de vill tillägga eller förtydliga något, vilket möjliggjorde för dem att känna sig 
förstådda (Bryman, 2018). Studien har förhållit sig till överförbarhet genom att 
intervjuerna utgick från öppna frågor till informanterna vilket bidrog till djupa svar 
av deras beskrivningar (Bryman, 2018). En styrka i studien är att resultatet 
innehåller direkta citat vilket kan medföra att andra personer får en databas som kan 
hjälpa dem i bedömningen av hur pass mycket resultaten kan överföras till en annan 
kontext (Bryman, 2018). Studiens pålitlighet kan styrkas av en strävan av att vara 
tydliga och strukturerade under processens gång, vilket synliggjorts när olika val 
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övervägts genom samtal oss emellan samt att alla våra val granskats för att på så sätt 
följa en röd tråd, där pålitlighet handlar om att inta ett granskande sätt att se 
(Bryman, 2018). Studien har även förhållit sig till pålitlighet genom redogörelse av 
processen samt redogörelse av olika ställningstaganden i uppsatsens delar (Bryman, 
2018).  

3.1.4 Etiska riktlinjer 

I detta avsnitt beskrivs Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer. Dessa 
riktlinjer är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 

I vår studie har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådet forskningsetiska riktlinjer, vilket 
innebär att vi har informerat deltagarna om att deras deltagande är frivilligt i vårt 
missivbrev, det har även själva fått välja om de vill delta i intervjun eller inte. 
Missivbrevet informerade deltagarna om studiens syfte, innehåll samt deras villkor 
och rättigheter. En av dessa rättigheter är att deltagarna har rätt att avbryta 
deltagandet när som helst utan att behöva ange varför. När vi fick godkännande från 
förskollärarna om medverkan efter de fått information om studien uppfylldes både 
informationskravet och samtyckeskravet.  

Deltagarna har fått information om att deras medverkan är konfidentiell och att vi 
inte nämner några namn och inte heller vilken förskola personen arbetar på. Vi har 
gett information till deltagarna om att det endast är vi som utför studien som har 
tillgång till det inspelade intervjuerna och att materialet förvaras oåtkomligt för 
obehöriga. Detta gör att konfidentialitetskravet uppfylls. Slutligen har vi informerat 
deltagarna om att intervjuernas resultat bara kommer användas i vårt examensarbete 
och att alla intervjuer raderas efter godkännande av vårt arbete och att det färdiga 
arbetet kommer publiceras på DiVA, detta enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2017).  

3.1.5 Analysmetod  

Materialet som vi hade att utgå ifrån i analysen var det åtta intervjuer som 
genomfördes. Efter genomförandet av intervjuerna transkriberade vi alla intervjuer 
och därefter tolkade vi materialet. Materialet tolkades genom att vi delade upp svaren 
som vi fått fram efter olika kategorier med likheter och skillnader. Bryman (2018) 
förklarar att när en analys ska skrivas handlar det om att den som intervjuar tolkar 
sitt resultat.  

Vi valde att använda oss av en tematisk analys utifrån det resultat som vi fått fram. 
Bryman (2018) belyser att när en tematisk analys används så skapas centrala teman 
utifrån centrala begrepp som återkommer när resultatet transkriberas. Vi läste 
igenom transkriberingen flera gånger för att kunna göra en kategorisering av 
datainsamlingen. När vi läste igenom transkriberingen noterade vi nyckelord och 
olika teman för att därefter begränsa dessa nyckelord och teman till det mest centrala 
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delarna i resultatet. Därefter utformades teman utifrån nyckelorden som var 
relevanta för informanternas utsagor. Dessa teman är: Förskollärarnas beskrivningar 
av vad som är viktigt i utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön? 
Förskollärarnas beskrivningar av hur den pedagogiska inomhusmiljön kan påverka 
barns lärande? Förskollärarnas beskrivningar av olika hinder och möjligheter 
gällande utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön? 

I resultatanalysen har vi använt oss av det sociokulturella perspektivet som stöd för 
hur resultatet har kunnat tolkas och förståtts. I analysen har resultatet från 
intervjuerna ställts i relation till det sociokulturella perspektivet där de centrala 
begreppen från det sociokulturella perspektivet (se kapitel 2.6.1) har använts som 
teoretisk ram i analysen.  

4. Resultat 

Efter att vi genomfört våra intervjuer har vi sammanställt dem för att synliggöra 
skillnader och likheter i svaren. Resultatet redovisas främst i ordagranna citat från 
intervjuerna som genomförts. Resultatet kommer besvara frågeställningarna; 
Förskollärarnas beskrivningar av vad som är viktigt i utformningen av den 
pedagogiska inomhusmiljön? Förskollärarnas beskrivningar av hur den pedagogiska 
inomhusmiljön kan påverka barns lärande? Förskollärarnas beskrivningar av olika 
hinder och möjligheter gällande utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön? 

Vid redovisningen av informanternas svar kommer deras namn vara fingerade. 
Informanternas svar är sammanställda för att studien ska kunna få en samlad 
uppfattning om förskollärarnas beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön.  

Nedan kommer en kort bakgrundsbeskrivning av de åtta förskollärare som deltagit i 
studien. Syftet med de fingerade namnen är att deltagarna ska förbli konfidentiella.  

Fingerat 
namn 

Arbetar 
på 
förskola 

Ålder Yrkesverksamma 
år som 
förskollärare 

Arbetar i 
åldersgrupp 

Emma A 40 år 9 år 3–5 år 

Sara A 42 år 3 år 3–5 år 

Lena A 46 år 20 år 1–2 år 

Karin A 36 år 7 år 1–2 år 
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Åsa B 22 år 9 månader 1–2 år 

Anna B 35 år 9 år 1–2 år 

Ella B 54 år 20 år 3–5 år 

Josefine B 47 år 10 år 1–2 år 

 

4.1 Förskollärarnas beskrivningar av vad som är viktigt i utformningen av den 
pedagogiska inomhusmiljön 

Resultatet visar att det är en tillgång om det finns olika material i den pedagogiska 
inomhusmiljön så att barnen har olika saker att välja på. Det framkom även att 
materialet som finns i förskolan bör vara stimulerande för barnen och att det bidrar 
till en lust att utforska och skapa. Karin berättar: 

För oss är det viktigt att barnen har ganska mycket material att välja på för att det ska 
kunna utveckla sin nyfikenhet och använda materialet på olika sätt just för att barnen 
ska kunna utvecklas på olika sätt.  

I resultatet beskriver informanterna hur viktigt de tycker att det är att utforma den 
pedagogiska inomhusmiljön utefter barnens intressen och behov och att det är detta 
som ska ligga till grund för utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön. Emma 
berättar:  

Vi har utformat våra rum genom att ha utgått från barnens intressen och vi har olika 
stationer där de kan leka. För oss är det viktigt att miljön är tilltalande för barnen och 
lockar till lek och aktivitet. Den pedagogiska miljön ska vara lugn i både färgval, 
möblering samt val av material.  

Alla informanter är överens om att det är av stor vikt med en bra pedagogisk 
inomhusmiljö i förskolan där miljön ska vara tillgänglig för barnen samtidigt som 
den är tillåtande och tilltalande för dem. Vidare belyser alla informanter att det är 
viktigt att barnen själva kan hämta och använda sig av allt material själv, när det vill, 
utan att behöva fråga om hjälp. Åsa förklarar att: 

Det är viktigt att barnen känner att det kan själva och inte behöver fråga om hjälp varje 
gång de till exempel vill ha en penna. En bra pedagogisk inomhusmiljö stödjer barnens 
lärande hela tiden och är tillgänglig för barnen.  

Informanterna på förskola B var alla överens om att genom att skapa olika stationer 
med bilder som visar barnen vad de kan göra, underlättar det för förskollärarna att se 
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vad barnen drar sig till för aktivitet och vilket material barnen använder. På detta sätt 
kan förskollärarna sedan utmana barnen vidare och göra lärandet synligt. Några 
informanter beskriver att genom att göra lärandet synligt för barnen genom att både 
benämna men även visa barnen deras lärande så skapas det hela tiden goda 
lärmiljöer i verksamheten. Josefine förklarar vidare att en god pedagogisk 
inomhusmiljö i förskolan lockar barnen till en nyfikenhet och ett utforskande. Ella 
berättar: 

Begreppet pedagogisk inomhusmiljö för mig är hur miljön är utformad och hur man 
kan göra olika stationer i rummet, och tydligt visar vad man kan göra vid de olika 
ställena, också sätta upp bilder som visar vad man kan göra vi just den stationen för att 
göra det tydligare för barnen. 

Flera informanter förklarar att den pedagogiska inomhusmiljön ska utgå ifrån det 
som just nu är aktuellt på avdelningen. Sara berättar att inomhusmiljön ska stimulera 
barnen och locka till lek. Sara beskriver vidare att det även är viktigt att som 
förskollärare sätta upp barnens skapelser som teckningar och bilder på väggarna. 
Detta förklarar Sara ska göras för att dokumentationen ska kunna berätta vad som 
händer på förskolan, både för barnen men även för föräldrarna. Sara berättar även att 
förskolans pedagogiska inomhusmiljö ska ge möjlighet och uppmuntra till dialog 
mellan barn-barn men även mellan barn-vuxen.  

Lena och Karin belyser även att för dem handlar den pedagogiska inomhusmiljön i 
förskolan om en miljö med respekt för varandra samt för det material som finns. 
Lena förklarar: 

När jag hör ordet pedagogisk inomhusmiljö och tänker på min egen avdelning där jag 
jobbar så handlar den pedagogiska inomhusmiljön många gånger om att kunna 
respektera varandra både barn som vuxna, samt att kunna respektera allt material som 
vi har fått chansen att dagligen använda oss av.  

4.1.1 Förskollärarnas beskrivningar av hur den pedagogiska inomhusmiljön kan 
påverka barns lärande 

Flera informanter belyser betydelsen av att det finns olika rum i den pedagogiska 
inomhusmiljön som är anpassade efter barnens olika behov och förutsättningar. 
Informanterna förklarar att genom att erbjuda barnen flera olika miljöer möjliggörs 
det även för barnen att utveckla nya färdigheter och erfarenheter. Josefine berättar:  

Det är lite på samma spår som jag var inne på tidigare, att man erbjuder barnen mindre 
rum-i-rummen. Att kunna avgränsa en större yta för att få in flera olika miljöer, skapar 
en lustfylldhet hos barnen och vi kan se att de får mycket mer valmöjligheter att kunna 
utforska sin miljö. Men när man utformar den pedagogiska miljön är det då viktigt att 
kunna se till vilket barngrupp man har och hur just den här barngruppens olika behov 
ser ut. Vad är dom intresserade av just nu? Det är viktigt att hela tiden anpassa den 
pedagogiska inomhusmiljön utefter barngruppens olika behov för att kunna stimulera 
deras lärande.  
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Emma och Lena förklarar att i en pedagogisk inomhusmiljö är det betydelsefullt att 
ha en vägg med olika dokumentationer uppsatt inne på avdelningen för att kunna 
möjliggöra för barnen att få ta del och se sitt eget lärande på olika sätt. Emma säger:  

En dokumentationsvägg i den pedagogiska inomhusmiljön skapar flera olika lärande 
för barnen. De kan lära både ensamma men även tillsammans med andra. 
Dokumentationsväggen kan bestå av olika teckningar som barnen har gjort eller bilder 
med olika citat som beskriver vad barnen har sagt för något.  

Sara, Ella och Josefine berättar att den pedagogiska inomhusmiljön ska kunna vara 
tillåtande för barnen. Ella förklarar att det är vår uppgift som förskollärare att kunna 
skapa en pedagogisk miljö för barnen där det inte finns så många saker som inte är 
tillåtet att göra. Sara förklarar likaså att den pedagogiska inomhusmiljön måste vara 
inkluderande för alla för att den ska kunna bidra till barns lärande. Det måste finnas 
platser med olika färger, former, ljud, tystnad. Josefine berättar:   

Barnen ska kunna känna att det kan själva, att det inte hela tiden behöver hjälp eller 
bekräftelse från en vuxen. Det ska känna att det hela tiden finns en plats för just dem, 
oavsett om de är glada, ledsna, arga eller hur de än känner sig. Barnen ska känna sig 
sedda och lyssnade på för att det ska vilja och våga utforska och lära. Det är jätteviktigt 
att den pedagogiska inomhusmiljön är inkluderande för alla barn.  

Flera informanter förklarar även att de anser att det inte ska finnas så mycket 
material som är färdigt i förskolan för att skapa möjligheter till lärande för barnen. 
Informanterna menar att materialet som finns ska kunna användas till flera olika 
saker och inte vara förbestämt vad det ska användas till. Informanterna påtalar även 
betydelsen av att ta in olika naturmaterial från till exempel skogen i den pedagogiska 
inomhusmiljön för att möjliggöra för barnen att till exempel utveckla sin fantasi och 
kreativitet. Karin berättar att det är betydelsefullt som förskollärare att tänka på vad 
det är för material som vi erbjuder barnen i den pedagogiska inomhusmiljön. Karin 
förklarar att vi ska erbjuda barnen material som stimulerar alla olika sinnen och att 
materialet ska kunna användas till mycket. Karin säger att:  
 

Barnen ska kunna pröva sig fram hur de vill använda materialet som finns. När vi ger 
barnen dessa förutsättningar skapar vi även en pedagogisk inomhusmiljö för barnen 
där de ständigt kan utvecklas och lära.  

Flera informanter ansåg att barns lärande stimuleras om det finns mycket material i 
förskolan eftersom barnen då får möjlighet att utforska och fantisera, medan Ella 
menade att barns lärande stimuleras när de olika materialen utforskas tillsammans 
med andra människor. 

4.1.2 Förskollärarnas beskrivningar av olika hinder och möjligheter gällande 
utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön 

Resultatet visar att informanterna beskriver olika påverkansfaktorer som de anser är 
avgörande för hur den pedagogiska inomhusmiljön kan utformas. Informanterna 
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beskriver att påverkansfaktorerna är lokalernas utformning, ekonomin, tiden, 
normer och regler men även kommunikationen i arbetslaget.  

Resultatet visar att flera informanter anser att förskolans lokaler och hur lokalerna är 
uppbyggda är den största begränsningen för att kunna utforma den pedagogiska 
inomhusmiljön. Emma berättar:   

Jag tycker att den största begränsningen är förskolans lokaler. Här där jag jobbar är det 
väldigt stora ytor, vilket gör att man många gånger har svårt att få en bra överblick över 
barnen. Man ser många gånger inte vad barnen gör bakom alla hörn och så, vilket även 
gör att när vi försöker möblera om eller liknande i den pedagogiska inomhusmiljön så 
blir det alltid ställen där det är svårt att kunna få en överblick vad barnen gör vilket 
även kan skapa kränkande situationer mellan barnen som vi inte hinner se.  

Nästan alla informanter anser att ekonomin är det största hindret till att utforma den 
pedagogiska inomhusmiljön. De menar att de inte har möjlighet att kunna utforma 
den pedagogiska inomhusmiljön så som de önskar eftersom det inte finns tillräckligt 
med ekonomiska resurser till det. Lena berättar att eftersom det inte finns så mycket 
pengar att kunna utveckla och skapa pedagogiska inomhusmiljöer i förskolan så 
påverkas även det pedagogiska innehållet i verksamheten vilket i sin tur kan begränsa 
barnens olika lärande. Anna säger:  

I förskolan idag är vi väldigt begränsade gällande ekonomin. Vi måste ju hela tiden 
hålla oss inom de ekonomiska ramarna som vår förskola har så vi kan ju till exempel 
inte handla in så mycket nya saker när vi vill. Detta gör oss många gånger begränsade 
när det gäller att utforma den pedagogiska inomhusmiljön.  

Sara berättar att tiden är en annan begränsning i förskolan och förklarar att tiden 
många gånger inte räcker till. Sara förklarar:  

En annan begränsning är att jag ibland kan känna är tiden inte räcker till. Det finns 
mycket man vill hinna göra, som till exempel har vi ett rum som vi håller på att göra om 
till ett bibliotek för att många barn tycker om att läsa och vill ha ett rum som de kan få 
lugn och ro i, men det har vi inte riktigt kommit vidare med då vi känner att vi inte har 
den tiden att göra lite större förändringar i den pedagogiska miljön. Vi behöver hela 
tiden ha fullt fokus på barngruppen och vi har inte riktigt någon annan tid att utforma 
den pedagogiska miljön än den schemalagda arbetstiden.  

Andra påverkansfaktorer som resultatet framhåller som påverkar den pedagogiska 
inomhusmiljön är olika normer och regler för vad förskollärarna får eller inte får 
göra. Åsa berättar: 

Det är många gånger vi vill ändra och utforma den pedagogiska inomhusmiljön men 
som vi inte får göra det då det finns vissa regler om att vi till exempel inte får sätta upp 
vad vi vill på väggarna och att om det är större grejer som hyllor som ska upp på 
väggarna så får vi inte sätta upp de själva, utan vi behöver kontakta våran vaktmästare 
och detta gör att vi kan få vänta flera veckor innan till exempel en hylla kommer upp på 
väggen.  
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I resultatet av intervjuerna kan vi se att vi inte fick fram så många möjligheter som 
förskollärarna anser att de har till att utforma den pedagogiska inomhusmiljön utan 
de mesta handlade om vilka begränsningar de anser att de har. Ella förklarade att den 
möjligheten som de har på hennes förskola när det handlar om utformningen av den 
pedagogiska inomhusmiljön är att som arbetslag har de en god kommunikation med 
liknande syn på den pedagogiska inomhusmiljön och att de alla har en samsyn om 
det kompetenta barnet. Ella förklarar att: 

Möjligheter jag kan se i den pedagogiska miljön är att vi som arbetslag har en dialog 
med varandra och samma syn på miljön och att vi tror på det kompetenta barnet. 

5. Analys 
5.1 Förskollärarnas beskrivningar av vad som är viktigt i utformningen av den 
pedagogiska inomhusmiljön 

Utifrån studiens resultat framkom det att förskollärarnas beskrivningar av den 
pedagogiska inomhusmiljön visar att miljön ska vara lockande för barnen och 
materialet ska finnas tillgängligt på barnens nivå för att barnen själva ska kunna 
använda materialet utan att behöva fråga om lov. Att materialet ska vara tillgängligt 
för alla barn i förskolan är något som Granbom (2011) lyfter i sin studie. Granbom 
förklarar att när barnen får tillgång till material i förskolan skapar de möjligheter för 
barnen att använda sin fantasi och skapa egna upplevelser och erfarenheter genom 
att ha utforskat materialet på egen hand. Utifrån det sociokulturella perspektivet 
förklarar Säljö (2014) att människan förstår sin omvärld och verklighet genom den 
fysiska miljön samt med hjälp av olika redskap i miljön som i detta fall kan ses som 
förskolans material. När barnen i förskolan har material lättillgängligt möjliggör de 
för barnen att kunna utforska sin omvärld i alla olika situationer. Däremot i motsats 
till resultatet samt Granboms (2011) studie som framhäver att barn kan lära och 
utvecklas när de får utforska material på egen hand, menar Säljö (2014) att i det 
sociokulturella perspektivet utvecklas och lär sig barnen genom att få utforska olika 
material tillsammans med andra människor. Således tolkas resultatet med 
utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet, som att det är främjande för 
barns utveckling och lärande om barnen tillsammans med andra barn och vuxna kan 
utforska olika material, samspela och kommunicera tillsammans i förskolan.  

Resultatet visar att flera förskollärare i studien beskriver det som viktigt att sätta upp 
barnens bilder och teckningar på väggarna. Detta menar förskollärarna ska göras för 
att dokumentationen ska kunna berätta vad som händer på förskolan, både för 
barnen men även för föräldrarna. Förskollärarna påtalar även att förskolans 
pedagogiska inomhusmiljö ska ge möjlighet och uppmuntra till dialog mellan barn-
barn men även mellan barn-vuxen. Säljö (2014) lyfter begreppet interaktion och 
menar att interaktionen handlar om samspelet som uppstår i rummet, hur barn 
relaterar till varandra samt vilken möjlighet de har att samspela med förskolläraren. 
Genom att möjliggöra för dialog mellan barnen och förskollärarna då de sätter upp 
dokumentation i olika former på väggarna skapas en interaktion och relation mellan 
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alla personer som befinner sig i förskolans verksamhet. Vidare uppstår även ett 
samspel mellan miljön och redskapen i relation till människorna vilket enligt Säljö 
handlar om mediering eftersom det i detta fall finns en relation som sammanlänkar 
barnen och förskollärarna via redskapen som kan ses som dokumentationen. Genom 
den interaktionen och medieringen mellan förskollärarna och barnen men även med 
föräldrarna och dokumentationen menar Säljö (2014) att människan utvecklas som 
tänkande, kännande och sociala personer.  

Vidare framkom det i resultatet att materialet som finns i förskolan bör vara 
stimulerande för barnen och bidra till en lust att utforska och skapa. Utifrån det 
sociokulturella perspektivet belyser Säljö (2014) betydelsen av att människan har 
tillgång till olika artefakter för att kunna förstå sin omvärld som i sin tur gynnar 
barns utveckling och lärande. Resultatet kan tolkas utifrån det sociokulturella 
perspektivet som att barnen i samverkan med olika artefakter har möjlighet att på 
olika sätt kunna lära och utvecklas då artefakterna blir ett hjälpmedel för barns 
lärande. I ett bredare perspektiv kan resultatet tolkas med utgångspunkt från det 
sociokulturella perspektivet som att det gynnar barns utveckling och lärande om 
förskollärarna har ett medforskande arbetssätt där barnen tillsammans med 
förskollärarna utforskar det olika artefakter som barnen har tillgång till i förskolan. 
Genom detta arbetssätt främjar förskollärarna även det sociala samspelet som är 
centralt inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014).  

5.2 Förskollärarnas beskrivningar av hur den pedagogiska inomhusmiljön kan påverka 
barns lärande 

Säljö (2014) förklarar att i det sociokulturella perspektivet är samverkan mellan 
människor en viktig del. Förskollärarna belyser i resultatet att ett stort rum kan göras 
om till flera små rum. Genom att göra flera rum-i-rummet kan barns lärande 
stimuleras om förskollärna utgå från varje barns behov och intressen. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kan resultatet tolkas som att det är betydelsefullt att 
förskollärarna samverkar med barnen genom att försöka ta reda på vilka intressen 
och behov barnen har genom en interaktion mellan dem för att därefter kunna 
erbjuda barnen stimulans i deras lärande. Att utforma den pedagogiska 
inomhusmiljön utefter barnens olika behov och intressen kan möjliggöra för 
förskollärarna att skapa lärmiljöer där barnens nyfikenhet stimuleras vilket i sin tur 
kan skapa nya intressen och frågor hos barnen. Den interaktion som då uppstår 
mellan barnen och förskollärarna kan ligga till grund för förskollärarnas fortsatta 
planering av verksamheten (Säljö, 2014).  

Vidare menar förskollärarna att det inte ska finnas mycket färdigt material som säger 
vad barnen ska göra utan med ofärdigt material får barnen istället möjlighet att 
använda detta på det sätt som de känner för. Detta i sin tur menar förskollärarna 
bidrar till att barnen utvecklar ett självförtroende och en tillit till sin egen förmåga. 
Förskollärarnas beskrivningar kan dels likna det som Granbom (2011) påvisar, att 
förskollärares uppdrag är att skapa en stimulerande miljö som är inbjudande för 
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barnen där förskollärarna ger alla barn möjlighet till utveckling samt får alla barn att 
känna tillit till sig själva och deras egen förmåga. Genom att använda sig av ofärdigt 
material i förskolan ges barnen även möjlighet att använda sig av materialet på deras 
sätt efter deras behov och färdigheter (Granbom, 2011). Förskollärarnas 
beskrivningar kan tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande som att 
barn lär sig genom att utvidga sina egna förmågor och färdigheter genom att använda 
det ofärdiga materialet på ett mer avancerade och utvecklande sätt än vad barnen 
gjort tidigare. Genom denna samverkan mellan förskollärare och barnen förklarar 
Säljö att barnen kan utveckla det individuella lärandet. Det individuella lärandet 
handlar i detta fall om att barnen skapar egna erfarenheter då de får tillgång till 
ofärdigt material för att sedan självständigt bearbeta erfarenheterna till en 
lärandesituation i form av ny förståelse och kunskap (Säljö, 2014). Således tolkas 
resultatet med utgångspunkt från den proximala utvecklingszonen, som att det är 
betydelsefullt att kunniga och engagerade förskollärare vågar utmana och inspirera 
barnen till att undersöka olika material för att möjliggöra för ett mer utvecklat 
lärande.  

En skillnad som vi kunde se i resultatet var att de var flera förskollärare som hade 
olika åsikter om hur de anser att barnen ska använda materialet för att stimulera 
deras lärande. Några förskollärare ansåg att barns lärande stimuleras om det finns 
mycket material i förskolan eftersom barnen då får möjlighet att utforska och 
fantisera, medan en annan förskollärare menade att barns lärande stimuleras när de 
olika materialen utforskas tillsammans. Säljö (2014) belyser att det sociokulturella 
perspektivet handlar om individen och kollektivet och vad som inträffar där emellan. 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan förskollärarnas beskrivningar tolkas som att 
barns lärande stimuleras när barnen får möjlighet att utforska och samverka med 
olika material tillsammans med andra barn eller vuxna. Det sociokulturella 
perspektivet belyser vikten av att lära och utforska tillsammans med andra 
människor på olika sätt. Detta kan således tolkas som att när barnen ges möjlighet att 
utforska olika material tillsammans delar barnen även på erfarenheterna och 
kunskaperna som de tillsammans utforskar fram.   

5.3 Förskollärarnas beskrivningar av olika hinder och möjligheter gällande 
utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön 

De flesta förskollärare förklarar att ekonomin är den största bidragande faktorn till 
att det blir begränsade till att utforma den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan. 
Däremot framgick det i resultatet att om det är ekonomiska brister så är det viktigt 
att som förskollärare kunna vara uppfinningsrik och ta in olika material från naturen. 
Säljö (2014) hävdar att genom att människan samverkar med sin omgivning på olika 
sätt, som i detta fall kan tolkas som naturen, utvecklar människan olika kunskaper 
som de senare kan förmedla vidare till andra, vilket kan tolkas som att förskollärare 
möjliggör för barnen i förskolan att kunna skapa sig nya kunskaper genom de 
material som tas in från naturen. På detta sätt skapar förskollärarna möjligheter för 
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barnen att kunna samverka med sin omgivning för att skapa sig nya kunskaper och 
erfarenheter.  

En annan begränsning som framkom i resultatet var att flera förskollärare ansåg att 
förskolans lokaler begränsar dem genom att de har svårt att organisera den 
pedagogiska inomhusmiljön på grund av lokalernas utformning, samt att detta i sin 
tur leder till att barns lärande kan begränsas och att förskollärarna har svårare att 
kunna ha en överblick över barnen. Konstantiana (2014) förklarar att när den 
pedagogisk inomhusmiljön i förskolan är utformad på ett bra och givande sätt, 
utifrån barnens perspektiv, möjliggörs det för barnen att känna sig trygga och 
nyfikna. Detta i sin tur leder till att barnen utvecklas och lär i förskolan. 
Förskollärarnas beskrivningar kan tolkas utifrån Konstantianas studie, att lokalernas 
utformning är viktigt för att barnen ska kunna känna sig trygga i förskolan. Då 
förskollärarna beskrev att lokalernas utformning många gånger gör det svårt för dem 
att få en överblick över alla ytor kan det tolkas som att barnen kan hamna i otrygga 
situationer där förskollärarna inte har någon överblick över vad som händer. Detta 
kan även tolkas utifrån det sociokulturella perspektivet som att det finns 
förbättringsområden när det gäller samverkan mellan människan och den fysiska 
miljön för att skapa trygga lärmiljöer för barnen.  

Det sociokulturella perspektivet belyser vikten av interaktionen mellan människor 
och att det är genom den som människan lär och utvecklas. Säljö (2014) förklarar att 
genom att människan delar med sig av sina sociala och kulturella kunskaper samt 
erfarenheter till andra människor skapas en samverkan som möjliggör för dessa 
människor att utvecklas och lära på olika sätt. I resultatet förklarade en förskollärare 
att den möjligheten som de har på förskollärarens förskola när det handlar om 
utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön, är att de som arbetslag har en god 
kommunikation med liknande syn på den pedagogiska inomhusmiljön samt en 
samsyn om det kompetenta barnet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan 
förskollärarens beskrivning tolkas som att förskollärarens arbetslag samverkar med 
varandra genom interaktion där de utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra 
för att kunna skapa de bästa möjligheterna för barnen och barnens utveckling och 
lärande (Säljö, 2014). Vidare kan förskollärarens beskrivning tolkas utifrån det 
sociokulturella perspektivet som att det är betydelsefullt att kunna ha en öppen och 
bra dialog i arbetslaget för att kunna skapa positiva förändringar och nya möjligheter 
till en bra utformad inomhusmiljö.   

6. Diskussion 

Studiens syfte var att få en fördjupad kunskap om förskollärares beskrivningar av den 
pedagogiska inomhusmiljön i förskolan samt hur de upplever att den pedagogiska 
inomhusmiljön påverkar barns lärande. Studien har visat att förskollärarna anser att 
det är viktigt med en bra utformning av den pedagogiska inomhusmiljön för att den 
ska kunna bidra till barns lärande.  



 
 

23 
 

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet pekar på att förskolans material är viktigt i relation till utformningen av 
den pedagogiska inomhusmiljön. I resultatet framkom det att materialet som finns i 
förskolan bör vara stimulerande, tillgängligt samt bidragande till en lust att utforska 
och skapa. Likt resultatet beskriver Granbom (2011) samt Linder (2016) att 
materialet bör vara i barnens fysiska nivå för att barnen ska kunna ta egna initiativ 
och kunna använda materialet när de känner lust för det. Genom att göra materialet i 
förskolan tillgängligt för barnen bidrar och möjliggör de till utforskande vilket även 
kan leda till att barnen får använda sin fantasi till att skapa nya upplevelser och 
erfarenheter. 

Utifrån förskollärarnas tankar kring materialet i förskolan skapar de möjligheter för 
barnen att kunna utforska och lära på olika sätt. Däremot kan det finnas både 
möjligheter men även begränsningar för barnen då förskollärarna har olika 
uppfattningar om hur materialet kan användas i förhållande till barns lärande. Likt 
Konstantiana (2014) anser vi att det är betydelsefullt om förskollärarna har ett gott 
förhållningssätt till den pedagogiska inomhusmiljön. Konstantiana lyfter fram att 
förskollärare med ett bra förhållningssätt till miljön har en god inställning till 
förskolans olika material genom att bland annat tillåta barnen att ha en inverkan över 
vilket material som ska finnas i verksamheten (Konstantiana, 2014). Innebörden av 
att förskollärare kan ha olika uppfattningar om hur materialet bör användas på ett 
givande sätt för barnen tolkar vi utifrån Folkmans (2017) studie, att det kan skapas 
oklarheter för barnen om hur de ska använda visst material vilket kan bidra till att 
barnen istället drar sig ifrån dessa material för att undvika oklarheterna. Vår tolkning 
kan relateras till Eriksson Bergströms (2013) studie om att det är förskollärarnas 
förhållningssätt som utgör en grund för hur den pedagogiska inomhusmiljön 
utformas och hur de erbjuder barnen olika material. Eriksson Bergström (2013) och 
Linder (2016) beskriver likt Konstantiana att barn påverkas av hur förskollärare gör 
materialet tillgängligt i förskolan. Förskollärare måste vara medvetna om hur och 
varför förskolan har ett visst material att erbjuda barnen för att kunna erbjuda 
material som stimulerar barns lärande. Även förskolans läroplan belyser vikten av att 
erbjuda barnen givande material och skriver att barnen i förskolan ska få använda 
olika material att kunna konstruera, forma och skapa med. Vidare beskrivs det i 
förskolans läroplan att genom att erbjuda barnen olika material skapas både ett 
innehåll och en metod för att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 2019).  

Vid utformning av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan framträder det i 
resultatet att tidsbristen är en betydande faktor som begränsar förskollärarnas 
möjligheter till att skapa pedagogiska inomhusmiljöer. I resultatet synliggjordes det 
att förskollärarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för att planera och 
skapa en bra pedagogisk inomhusmiljö som är lärorik för barnen. Med grund i 
förskolans läroplan samt med stöd från Granbom (2011) är en tolkning att tidsbristen 
skapar hinder för barnen att kunna utvecklas och lära då förskollärarna inte får 
möjlighet att kunna planera och utforma en god miljö och en givande verksamhet. 
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När förskollärare inte får den möjligheten att kunna planera och organisera för en 
god pedagogisk inomhusmiljö kan detta bidra till brister i miljön, vilket kan leda till 
att barnen inte känner sig trygga i miljön. Skolverket (2018) skriver i läroplanen för 
förskolan att ” utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet” (s.7). I likhet med förskolans läroplan beskriver Granbom (2011) att i 
förskolan är det förskollärarnas uppdrag att kunna skapa en miljö som är lärorik för 
alla barn. Likt Granbom och förskolans läroplan menar vi att för att förskollärare ska 
kunna skapa en lärorik miljö för barnen behöver de få möjlighet att planera och 
organisera för miljön, vilket kräver att förskollärare får tid till planering och 
utföranden.  

Resultatet belyser även att flera förskollärare anser att det är bra med stora ytor i 
förskolan där förskollärarna till exempel kan göra mindre rum-i-rummen. I likhet 
med detta men utifrån en grund i förskolans läroplan tolkar vi att om förskolans 
lokaler erbjuder öppna och stora ytor skapar det möjligheter för olika utformningar 
av den pedagogiska inomhusmiljön vilket i sin tur kan gynnar barns lärande. Vi 
tolkar vidare i koppling till förskolans läroplan som skriver att ”miljön ska vara 
tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden 
samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation” (Skolverket, 2018, 
s.7) att det är viktigt att inbjuda till en miljö där barnen kan samspela och utforska 
tillsammans. Denna tolkning har vi även stöd från Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv som belyser vikten av att barn lär sig i samspel med andra människor 
samt med sin miljö (Säljö, 2014). Däremot ställer vi oss frågande till att flera 
förskollärare samtidigt beskrev i resultatet att stora ytor kan vara en begränsning 
eftersom de då har svårt att kunna få en överblick över barnen. Kan det vara som 
Folkman (2017) framhåller att denna skiljaktighet kan tolkas som att förskollärarna 
anser att det är bra med stora ytor i förskolan om de har möjlighet att kunna utforma 
ytorna på ett bra sätt, men att det många gånger istället känner att dessa ytor skapar 
hinder för dem då de inte har möjlighet att organisera ytorna på givande pedagogiska 
sätt för barnen? Granbom (2011) uttrycker att det är viktigt att i förskolan ta hänsyn 
till säkerheten vilket bland annat innebär att utforma förskolans lokaler så att 
personalen i förskolan hela tiden kan ha uppsikt över barnen för att skapa en trygg 
miljö. Även förskolans läroplan belyser betydelsen av att miljön i förskolan bör vara 
en trygg plats för barnen (Skolverket, 2018).  

Med utgångspunkt i förskolans läroplan och förskollärarnas beskrivningar om en 
givande pedagogisk inomhusmiljö, är en tolkning att utformningen av den 
pedagogiska inomhusmiljön i förskolan behöver vara lärorik och givande för att 
barnen ska kunna utveckla en tillit till sin egen förmåga där barnens olika 
värderingar och åsikter vågar lyftas fram av barnen (Skolverket, 2018). Granbom 
(2011) förklara att om den pedagogiska inomhusmiljön inte är bra och upplevs som 
oordnad kan det bidra till att både barn och förskollärare känner sig stressade och 
oroliga vilket senare kan bidra till att barns utveckling försämras därav bland annat 
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deras självbild. Däremot om den pedagogiska inomhusmiljön är bra utformad, 
inbjudande och lärorik så kan det bidra till att barnen känner sig trygga i 
verksamheten vilket är positivt för deras utveckling och lärande. Vidare framhåller 
Granbom i sin studie att den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan kan bära på 
olika värderingar som barnen tillägnar sig, vilket vi tolkar som att det är viktigt att 
förskollärare kan och vill se hur miljön är utformad för att skapa miljöer där barnen 
själva kan utveckla sina olika värderingar utan att bli påverkade av omgivningen. Likt 
läroplanen och förskollärarnas beskrivningar hävdar Konstantiana (2014) att när den 
pedagogisk inomhusmiljön i förskolan är utformad på ett bra sätt där material är 
roliga och lärorika utifrån barnens perspektiv och deras intressen, möjliggörs det för 
barnen att känna sig trygga och nyfikna som i sin tur leder till att barnen kan utveckla 
sitt självförtroende och sin självbild. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan barnen 
i en bra pedagogisk inomhusmiljö även tillägna sig kunskap om sin kultur. Kultur i 
detta fall handlar om att barnen utvecklar olika värderingar, kunskaper och 
erfarenheter genom den miljö som barnen befinner sig i (Säljö, 2014).  

Förvånande nog visade resultatet att förskollärarna inte kunde beskriva så många 
möjligheter som de ansåg att de hade gällande utformningen av den pedagogiska 
inomhusmiljön, medan de hade många olika beskrivningar av olika hinder och 
begränsningar gällande inomhusmiljöns utformning. En tolkning är att människan 
många gånger har lättare att se olika svårigheter istället för att se vilka möjligheter 
som finns, som i detta fall möjligheter i utformningen av den pedagogiska 
inomhusmiljön.  

Det framkom i resultatet att den möjlighet som beskrevs handlar om att 
förskollärarna i informantens arbetslag hade en god kommunikation sinsemellan 
samt en liknande syn på hur den pedagogiska inomhusmiljön bör utformas. Utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv belyser Säljö (2014) vikten av interaktion mellan 
människor för att kunna utvecklas och skapa nya kunskaper och erfarenheter vilket 
förskollärarna i detta arbetslag gör med varandra. Detta tolkar vi likt Folkman (2017), 
som att det är viktigt att kunna möjliggöra för barns utveckling och lärande på olika 
sätt som förskollärare. Om förskollärarna har en samsyn på hur den pedagogiska 
inomhusmiljön bör utformas för att främja barns lärande skapas de även en tillit och 
tro på sig själva samt som arbetslag. Vidare tolkar vi det som viktigt i förskolans 
verksamhet att förskollärare få möjlighet att bli vidareutbildade inom hur miljön kan 
utformas för att skapa lärande för barnen, eftersom förskollärare har olika 
erfarenheter och kunskaper om utformningen av miljön i relation till barns lärande. 
Detta kan relateras till det som Bjørgen (2015) förklarar, att det är viktigt att öka 
kunskapen hos förskollärare när det gäller miljöns betydelse för barns utveckling och 
lärande. Ett problem som kan uppstå när förskollärare har olika kunskaper om den 
pedagogiska inomhusmiljön är att alla förskollärare vill utforma miljön på det sätt 
som just de har kunskap om vilket i sin tur kan resultera i att miljön istället blir 
ostrukturerad och skapar en stress och oro hos barnen. Därav tolkar vi det som att 
det är viktigt och betydelsefullt att förskollärare och annan personal i förskolan får 
möjlighet att bli vidareutbildade inom förskolans miljö då den är en så stor del av 
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barns utveckling och lärande men även en stor del av barnen och personalens 
mående. En god arbetsmiljö för förskollärare är viktigt för att de ska kunna utföra en 
god pedagogisk verksamhet tillsammans med barnen Bjørgen (2015).    

6.2 Metoddiskussion  

Eftersom studiens syfte var att få en fördjupad kunskap om förskollärares 
beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan samt hur de upplever 
att den pedagogiska inomhusmiljön påverkar barns lärande, var kvalitativa intervjuer 
en lämplig insamlingsmetod. Informanternas olika uppfattningar lyftes fram tydligt i 
intervjuerna om hur de bland annat använder sig av den pedagogiska inomhusmiljön 
i relation till barns lärande.  

Om studien hade byggts på en annan metod hade det blivit svårare att få fram det 
resultat som var nödvändigt för att kunna få svar på studiens frågeställningar. 
Däremot kunde studien ha kompletterats av observationer för att synliggöra 
förskollärarnas arbete i verksamheten och barngruppen. Om observationer hade 
använts hade däremot förskollärarnas agerande och görande i verksamheten 
undersökts istället för deras olika intentioner och tankar som denna studie belyser 
(Bryman, 2017).  

Genom att intervjua åtta personer sammanlagt på två olika förskolor bidrog till 
mycket information gällande förskollärarnas olika erfarenheter och tankesätt. Att 
förskollärarna gav skildrade svar, kan bero på att ingen intervju hade samma 
följdfrågor eftersom vi såg följdfrågorna som en chans att få en mer utvecklad 
berättelse när förskollärarna berättade erfarenheter och tankar som hade relevans för 
studiens syfte. På grund av den korta tidsram som vi hade, valde vi att dela upp 
intervjuerna på hälften och intervjuade fyra förskollärare var. För att undvika 
tolkningar av resultatet har vi på ett objektivt sätt återgett resultatet från intervjuerna 
till varandra skriftligt genom transkriberingarna. Vi valde att inte skicka ut 
intervjufrågorna till deltagarna innan intervjuerna för att undvika att deltagarna 
diskuterar frågorna med varandra innan intervjun för att vi ville ha så ärliga svar som 
möjligt. Däremot hade det kunnat ge oss utförligare svar om deltagarna hade fått 
fundera på frågorna innan.  

6.3 Avslutande diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie var att få en fördjupad kunskap om förskollärares 
beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan samt hur de upplever 
att den pedagogiska inomhusmiljön påverkar barns lärande. Utifrån det resultat som 
vi fått fram i studien ansåg alla förskollärare att det är viktigt med en bra och lärorik 
pedagogisk inomhusmiljö för att stärka alla barn och bidra till deras utveckling och 
lärande. Däremot hade inte alla förskollärare samma syn på hur den pedagogiska 
inomhusmiljön bör utformas för att barns olika lärande ska stimuleras. Att 
förskollärarna har olika syn på utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön 
samt hur materialet bör användas för att främja barns lärande tänker vi kan påverkas 
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av vilka olika kompetenser som förskollärarna har men även beroende på vilken 
pedagogisk grundsyn förskollärarna har på barn och barns lärande. Alla människor 
är olika och har olika syn på saker och ting, vi tänker att om förskollärare har en god 
pedagogisk grundsyn samt en bra syn på barn och barns lärande så är det en 
avgörande faktor om förskollärare lyckas skapa bra förutsättningar för barns lärande 
samt utforma en lärorik och bra pedagogisk inomhusmiljö. Slutsatsen som kan dras 
utifrån studien är betydelsen av att anpassa den pedagogiska inomhusmiljön efter 
barns olika behov och förutsättningar. 

När vi har tolkat resultatet har vi kunnat se att de förskollärare som har arbetat inom 
förskolan i 1–10 år har en syn på barns lärande och utformningen av miljön, 
samtidigt som de förskollärare som har arbetat 10–20 år inom förskolan har en 
annan syn på barns lärande kopplat till utformningen av den pedagogiska 
inomhusmiljön. Resultatet kan ha visat dessa skillnader eftersom det hela tiden 
kommer ny forskning kring ämnet gällande hur den pedagogiska miljön på bästa sätt 
ska utformas för att kunna tillgodose alla barn och deras lärande. Med detta menar vi 
bland annat att de förskollärare som arbetat inom förskolan i 1–10 år kan ha haft 
annat innehåll i sin förskollärarutbildning samtidigt som de även har fått ta del av 
nyare forskning kring ämnet. Det kan även handla om hur villiga förskollärarna är att 
ta till sig den nya forskningen och kunskapen i sitt tankesätt samt i sin vardag och 
arbetet i förskolan.  

Denna studie tog stöd i Vygotskijs sociokulturella perspektiv utifrån Säljös (2014) 
tolkning. Säljö (2014) menar att Vygotskijs utgångspunkt handlar om att barn lär sig i 
samspel med andra människor, men att det även lär sig med hjälp av omgivningens 
miljö. För barns lärande är den fysiska miljön och det sociala samspelet två viktiga 
faktorer.  

6.4 Relevans för förskolläraryrket  

Vår studie om hur den pedagogiska inomhusmiljön kan bidra till barns lärande har 
påverkat vår framtida yrkesroll som förskollärare genom att den gett oss mer 
kunskap om hur den pedagogiska inomhusmiljön bör utformas i verksamheten för att 
stödja barns lärande samt att den har skapat en nyfikenhet hos oss till att vilja lära 
oss mer om den pedagogiska inomhusmiljön. När vi gjorde valet att undersöka just 
den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan gjorde vi det för att vi tycker att miljön är 
intressant samt ett viktigt verktyg för barns lärande och utveckling. 

Eftersom studien har visat att det är viktigt att förskollärare men även annan 
personal i förskolan är medvetna och har kunskap om den pedagogiska 
inomhusmiljön samt hur den bör utformas i förskolan för att stödja barns lärande 
anser vi att vår studie kan bidra med ny kunskap som förskollärare kan ha 
användning av i sin yrkesroll.  
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Genom denna studie har vi kunnat synliggöra åtta förskollärares olika beskrivningar 
kring den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan. I studien valde vi att fokusera på 
endast förskollärare då det är förskollärare tillsammans med rektorn som har det 
yttersta ansvaret när det gäller den pedagogiska inomhusmiljön. Däremot har våra 
tankar under studiens gång gått kring att det även hade varit intressant att kunna få 
in barnens tankar kring den pedagogiska inomhusmiljön genom att till exempel göra 
barnintervjuer. Vår tolkning är att förskollärare ofta utgår ifrån vad de tror att barnen 
är intresserade av när de köper in nytt material men även då de utformar den 
pedagogiska inomhusmiljön vilket många gånger inte alls stämmer överens med vad 
barnen egentligen ger uttryck för. 

Utifrån våra olika erfarenheter har vi kunnat tolka att förskollärare många gånger 
köper in nytt material till förskolan utan att fråga barnen vad det faktisk önskar för 
material. Vår tanke är att det vore lättare och mer gynnsamt för alla om 
förskollärarna tillsammans med barnen kunde ha en öppen dialog och diskussion 
kring vad barnen vill ha i sin inomhusmiljö istället för att förskollärare drar egna 
slutsatser kring vad de tror barnen intresseras av. Det skulle även vara av intresse att 
undersöka barnens olika upplevelser av förskolans pedagogiska inomhusmiljö samt 
kunna få höra deras tankar kring hur de skulle vilja utforma miljön. Vi tänker att en 
vidare forskning kring detta ämne hade kunnat vara att jämföra förskollärarnas 
tankar om den pedagogiska inomhusmiljön med barnens tankar för att kunna 
möjliggöra för hur vi på olika sätt kan arbeta med den pedagogiska inomhusmiljön 
och tillsammans kunna stödja alla barns lärande.   
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

1. Vad betyder begreppet pedagogisk miljö för dig som förskollärare? 

2. Hur blir den fysiska inomhusmiljön en pedagogisk miljö? 

3. Hur bör den pedagogiska inomhusmiljön utformas enligt dig som förskollärare för 
att stimulera barns lärande? 

4. På vilket sätt anser du att utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön 
påverkar barns lärande positivt? Kan du ge några konkreta exempel? 

5. På vilket sätt anser du att utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön 
påverkar barns lärande negativt? Kan du ge några konkreta exempel? 

6. Vad anser du är ett stimulerande material i förskolan? 

7. Vilka möjligheter har du/ni att utforma den pedagogiska inomhusmiljön på er 
förskola? 

8. Vilka begränsningar har du/ni att utforma den pedagogiska inomhusmiljön på er 
förskola? 

9. Hur diskuterar ni betydelsen av förskolans inomhusmiljö på din förskola? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

Inomhusmiljöns betydelse för barns lärande 

Inledande information: 

Hej! Vi är två studenter som läser vår sista termin på förskollärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete 
som kommer att handla om förskolans fysiska inomhusmiljö. Syftet med denna 
studie är att få en fördjupad kunskap om förskollärares beskrivningar av den 
pedagogiska inomhusmiljön i förskolan samt hur de upplever att den pedagogiska 
inomhusmiljön påverkar barns lärande. 

Vi har skaffat oss kunskap om vårt ämne genom att fördjupa oss i litteratur som 
knyter sig an till förskolans fysiska inomhusmiljö. Vi vill intervjua några förskollärare 
och syftet med intervjuer är att få ta del av deras värdefulla kunskaper. Intervjun 
kommer bestå av öppna frågor som sammanlagt kommer ta cirka 30 minuter. Du 
tillfrågas härmed om du vill delta i denna studie. 

A). Utav dig som deltar i denna studie så förväntas du att avsätta ca 30 minuter för 
att svara på våra intervjufrågor. Intervjun kommer att spelas in. Det material som 
spelas in kommer att användas i vårt examensarbete. Vi kommer att transkribera alla 
intervjuer och de transkriberade intervjuerna kommer att ligga till grund för 
sammanställning av resultatet i vårt examensarbete. Vi kommer att ta hänsyn till 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att ditt deltagande i 
studien är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Ditt deltagande 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vi inte kommer att nämna 
några namn, vi kommer heller inte att nämna på vilken förskola intervjun är gjord. 
Det är endast vi som gör studien som kommer ha tillgång till det inspelade 
materialet. Resultatet av intervjun kommer endast att användas till vårt 
examensarbete. Alla intervjuer kommer att raderas efter att vi fått godkänt på vår 
studie. Är du intresserad av att ta del av slutresultatet så kommer vi självklart att 
erbjuda det. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

Om ni har fler frågor så är ni välkomna att kontakta oss! 

Hoppas vi ses! 

Västerås 15/11 2019 

Victoria Axelsson 
Tel:- 
Mail: van16001@student.mdh.se 
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