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Vårt syfte är att ta reda på hur förskolans inomhusmiljö stödjer barns sociala 

samspel och på vilket sätt förskolepersonal utformar miljön för att främja barns 

interaktion med varandra. Denna kvalitativa undersökning genomförs på två 

olika förskolor där vi sammanlagt utför åtta stycken intervjuer med både 

förskollärare och barnskötare. Resultatet visar att miljöns rum, material samt 

utformning antingen kan främja eller begränsa barns sociala samspel. Vikten av 

att ha en flexibel miljö framhålls samtidigt som vårt resultat synliggör tankar 

kring rummens storlek och utformning samt betydelsen av att erbjuda barn 

varierat och tillgängligt material. Utifrån vårt resultat kan vi se att 

förskolepersonal dock bör lägga större fokus på barns egna idéer och 

synpunkter och göra dem mer delaktiga i utformandet av förskolans miljö. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Förskolan är en arena där barn dagligen möts av och interagerar i både fysiska och 
sociala miljöer, vilket Sandberg (2008) framhåller som en förutsättning för barns lek, 
lärande och utveckling. Detta kräver dock att det finns en medvetenhet hos personal i 
förskolan kring hur barn samspelar med sin miljö och hur den bör utformas för att på 
bästa sätt stödja och stimulera barns sociala utveckling med specifik inriktning på 
barns samspel. Precis som Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp så bygger 
utformningen av förskolans miljö till stor del på vilket förhållningssätt och 
pedagogisk utgångspunkt arbetslaget har när det gäller barns lek och lärande. 
Davidsson (2008) menar att varje rum och föremål tilltalar barnet på olika sätt, dels 
beroende på hur det är utformat, dels beroende på det enskilda barnets erfarenheter. 
Det handlar enligt dessa författare därmed om att vara lyhörd och se miljön genom 
barnens ögon, vilket kan skapa möjligheter för förskolepersonalen att utforma en 
miljö som tilltalar barnen och väcker intresse och nyfikenhet, samtidigt som miljön 
svarar mot de behov och förutsättningar som finns i barngruppen. Att ha barnens 
nyfikenhet i fokus i utformandet av miljön är ytterst viktigt vilket innebär att 
inomhusmiljön bör vara i ständig förändring utifrån de intressen och erfarenheter 
som barnen synliggör (Davidsson, 2008; Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  
 
Goda lärandemiljöer kan se olika ut för olika barn. Barn har sina särskilda favorit-
platser som de värdesätter i relation till sin bakgrund och sina erfarenheter. Detta 
skriver Strong-Wilson och Ellis (2007) om som menar att en kunskap om barns olika 
favoritplatser kan leda till en ökad medvetenhet om hur en inomhusmiljö kan skapas 
utifrån barnens intressen och vad som är meningsfullt och viktigt för dem.  
 
I och med att barnen kan känna en trygghet och samhörighet med miljön erövrar de 
en mängd olika förmågor samtidigt som miljön blir ett verktyg i deras sätt att förstå 
sin omvärld. Det är därmed av stor betydelse att utforma miljön på ett stimulerande 
och för barnen tilltalande sätt som gör det möjligt för barnen att handla utifrån egna 
tankar och idéer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; Åberg & Lenz Taguchi, 
2005). Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s. 6) ska förskolan ”erbjuda 
barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet”. I 
Skolverkets allmänna råd och kommentarer när det gäller förskolans kvalitet står det 
vidare att förskolans miljö ska vara utformad på ett sätt som möjliggör en varierad 
pedagogisk verksamhet (Skolverket, 2013). 
 
Enligt Andersson (2013) har rum och plats länge tagits för givna och han menar att 
det behövs mer forskning som fokuserar på didaktikens ”var-fråga”. Därför vill vi 
med denna undersökning lägga fokus på inomhusmiljön och ta reda på hur förskole-
personal uppfattar inomhusmiljön samt utformar den för att på bästa sätt främja 
barns sociala samspel. 
 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur inomhusmiljön i förskolan stödjer 
barns sociala samspel utifrån förskolepersonalens beskrivningar och på vilket sätt de 
utformar förskolans miljö med tanken att främja barns interaktion med varandra. 
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Forskningsfrågor: 

- Hur stödjer förskolans inomhusmiljö barns sociala samspel enligt förskole-
personalen? 

- Hur beskriver förskolepersonalen att de utformar den fysiska inomhusmiljön 
med tanken att främja barns sociala samspel? 

 

1.2 Databassökning 

I denna undersökning har vi använt oss av databasen EricEBSCO och Swepub för att 
hitta relevanta artiklar och avhandlingar. Sökningarna gjordes genom ”advanced 
search” där vi valde till ”peer rewiewed”. I databasen EricEBSCO gav sökningen 
Reggio Emilia environment 55 sökningar, Place environment child* gav 176 
sökningar och Environment child* preschool gav 2012 sökningar men då lades social 
status till och gav 40 sökningar. I databasen Swepub gav sökningen Förskol* miljö* 
28 sökningar. I Swepub sökte vi även på författaren Eriksson Bergström Sofia och 
begränsade sökresultaten till doktorsavhandlingar. Vi fick då fram 1 resultat. 
 
Vartefter vi hade genomfört sökningarna började vi med att studera artiklarnas och 
avhandlingarnas rubriker för att därefter läsa igenom de huvudsakliga delarna i de 
artiklar och avhandlingar som vi uppfattade som intressanta. Vidare lästes de mer 
ingående om vi fann relevant information i innehållet. Slutligen valde vi ut de artiklar 
och den avhandling som vi såg som mest intressanta och väsentliga för vår 
undersökning och det är dessa vi har valt att redogöra för i litteraturbakgrunden.  
 

1.3 Uppsatsens disposition 

Vi inleder vårt kommande bakgrundskapitel med en kort historisk tillbakablick om 
förskolans inomhusmiljö och dess utveckling över tid. Därefter presenteras det 
interaktionistiska samt det miljöpsykologiska perspektivet som vi har valt att utgå 
ifrån i vår undersökning. I bakgrunden redogör vi även för tidigare forskning där 
avhandling, artiklar och övrig litteratur redovisas. I metodkapitlet presenteras den 
kvalitativa forskningsstrategi som använts för att göra undersökningen genomförbar. 
Vidare introduceras den datainsamlingsmetod som vi använt oss av, urval vi gjort, 
vårt genomförande av undersökningen, analysmetod, tillförlitlighet och pålitlighet 
och slutligen etiska överväganden. Därefter presenteras resultatet som behandlar det 
material som vi fick fram utifrån intervjuerna. Intervjufrågorna grundades på 
undersökningens forskningsfrågor och har använts för att kategorisera resultatet som 
sedan analyserats. Analysen beskriver alltså en sammanställning av undersökningens 
resultat som sedan kopplats till litteratur som framförts i undersökningens bakgrund. 
Undersökningen avslutas sedan med diskussionen. Där redovisas vår 
resultatdiskussion och vår metoddiskussion samt en slutlig sammanfattning, ett 
avsnitt om hur vår undersökning är pedagogiskt relevant och slutligen förslag på 
fortsatt forskning.  
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2.   Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att presentera en kort historisk tillbakablick om förskolans 
inomhusmiljö och dess utveckling över tid. Vi kommer även att redogöra för de 
teoretiska perspektiv samt den litteratur vi har valt att grunda vår undersökning på. 
Slutligen kommer de riktlinjer som förskolans styrdokument belyser i relation till 
förskolans miljö att presenteras. 
 

2.1  Historisk tillbakablick 

Hur den omgivande miljön har påverkan på oss människor samt hur människor i sin 
tur påverkar miljön har länge varit intressant att studera utifrån olika teorier. Det har 
dessutom under lång tid funnits en medvetenhet om att miljön är en viktig del i barns 
lek, utveckling och lärande. Dock har det över tid funnits skillnader i hur man sett på 
förskolans miljö och sättet den bör vara utformad på (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 
2015). Vallberg Roth (2008) tar upp att den svenska förskolan till stor del har sin 
grund i Friedrich Fröbels (1752-1852) tankesätt som bygger på det faktum att 
förskolan skulle kunna liknas vid hemmet. I enlighet med Fröbelpedagogiken 
infördes tankar om att dela upp inomhusmiljön i olika rum som för det mesta var 
könsrelaterade så som byggrum och dockvrå. Något som framhölls som viktigt i 
utformningen av miljön var att materialet skulle finnas tillgängligt för barnen för att 
på bästa sätt gynna deras utveckling. Under denna tid var det huvudsakliga syftet 
med barnträdgårdarna, som de kallades under slutet av 1800-talet och början på 
1900-talet, att avlasta mödrarna, men samtidigt erbjuda barnen en för dem anpassad 
miljö där de fick möjlighet till lek och utveckling. 
 
Från och med mitten av 1900-talet lades allt större fokus på barnets utveckling och 
lärande. Rummen och inomhusmiljön som helhet utvecklades ytterligare och mer 
vetenskapliga och samhällsrelaterade rum kom till så som bibliotek och laboratorium 
där materialet fick en ny mening och ett syfte att användas för olika former av 
rollekar (Vallberg Roth, 2008).  
 
Barnstugeutredningen (SOU 1972:27), vilket var en statlig utredning, kan ses som en 
milstolpe i förskolans historia (Nordin-Hultman, 2004). I Barnstugeutredningen 
synliggjordes bland annat sättet förskolans miljö bör utformas på. Rum och material 
fick en ny roll då de hädanefter skulle anpassas efter barns behov och intressen. Det 
skulle erbjudas ett rikt och varierat utbud av material och rummen i förskolans 
inomhusmiljö skulle vara uppdelade utifrån olika tänkta aktiviteter: ”I sina hemvister 
skall barnen kunna leka, äta, sova och vila. Det är därför väsentligt att lokalerna är 
rymliga och utrustade med ett rikhaltigt lekmaterial. I den gemensamma lekhallen 
ordas olika aktivitetsområden som utrustas med lättillgängligt material för barnen. 
Aktivitetsområden bör finnas för bl. a. böcker och bildmaterial, för miljöbygge, 
ljudlekar, laborativa lekar m. m” (SOU 1972:27, s. 61). 
 
Synen på miljöer och material förändrades ytterligare under slutet av 1990-talet. 
Barns kompetens och rätt till inflytande diskuterades och fokus lades på 
lättillgängligt material som främjade barns självständighet och inflytande (Arnér, 
2009). Utifrån Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är det vidare viktigt att ha ett 
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helhetsperspektiv på barns lärande och utveckling samt erbjuda en rik miljö som 
stödjer barns lek och aktivitet i förskolan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

2.2  Teoretisk utgångspunkt 

I denna undersökning har vi valt att utgå från det interaktionistiska perspektivet som 
framhåller att människan är i behov av att påverka miljön samtidigt som miljön har 
en påverkan på människan och dess lärande. Vi väljer även att utgå ifrån det miljö-
psykologiska perspektivet som innefattar vikten av att identifiera bra miljövillkor och 
att undersöka vilka effekter miljöer har på oss människor. Vi valde att grunda vår 
undersökning på det interaktionistiska och det miljöpsykologiska perspektivet då vi 
anser att de motsvarar vårt undersökningsområde. Valet gjorde vi också eftersom vår 
undersökning handlar om hur personalen på förskolan uppfattar miljön och dess 
betydelse för barns sociala samspel samt vilka tankar de har kring utformandet av 
verksamhetens inomhusmiljö. 
 

2.2.1  Interaktionistiskt perspektiv 

Det interaktionistiska perspektivet innebär att miljön och individen har en 
gemensam samverkan. Lärande är en interaktionistisk process och förekommer i 
samspel samt är ett resultat av ömsesidig påverkan mellan den sociala, den fysiska 
och den kulturella omgivningen. En miljö upplevs inte på samma sätt av alla och har 
därför olika påverkan på oss individer. Detta kan leda till svårigheter angående 
utformandet av miljön i det pedagogiska arbetet (Björklid, 2005). Förskolans kvalitet 
skapas i samspel mellan individ och miljö. Barns utveckling och lärande beror på dess 
samlade kunskaper och förutsättningar i samspel med miljön. Kunskap är en 
förbindelse mellan barnet och dess omvärld (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2010). 
 

2.2.2  Miljöpsykologiskt perspektiv 

Det miljöpsykologiska perspektivet vilar på en interaktionistisk grundtanke där syftet 
är att identifiera bra miljövillkor och att granska vilka effekter miljöer har på oss 
individer. Björklid (2005) betonar att miljöpsykologin lägger tonvikt vid den fysiska 
miljöns samhälleliga, kulturella och sociala förutsättningar för exempelvis lärande- 
och utvecklingsprocesser. Küller (2005) förklarar miljöpsykologin som ett väldigt 
stort område som innefattar forskning av olika miljöfaktorer så som temperatur, 
buller, färgsättning, belysning och estetiska faktorer. Forskningen består av komplexa 
miljöer och är fast förankrad i kännedomen om människans psykologiska och 
fysiologiska förutsättningar. Det centrala i miljöpsykologin är att öka insikten om 
interaktionen mellan människan och miljön (Küller, 2005) Detta kan vi koppla till 
vårt syfte då vi har för avsikt att undersöka hur inomhusmiljön stödjer barns sociala 
samspel. 
 

2.3  Litteraturbakgrund 

I detta avsnitt presenteras den litteratur som vi valt att grunda vår undersökning på. 
Litteraturen redogör vi för i fyra olika avsnitt: 1) Inomhusmiljöns betydelse för barns 
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sociala samspel, 2) Inomhusmiljön och dess utformning, 3) Miljön som ”den tredje 
pedagogen” och 4) Barns inflytande.    

2.3.1  Inomhusmiljöns betydelse för barns sociala samspel 

När barnet föds påbörjas en livslång process av lärande och utforskande av den egna 
omgivningen och av världen i stort. Det är genom samspel med sin miljö och med 
människor som barnet ständigt erövrar nya erfarenheter och kunskaper (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006). Det sociala samspelet med omgivningen är viktig för 
barns utveckling. Barn utvecklar en förståelse för såväl sina egna som andras tankar 
och känslor när de får möjligheten att infinna sig i olika sociala sammanhang 
(Evenshaug & Hallen, 2001). 
 
Den pedagogiska miljön består av den fysiska utformningen, redskapet och 
interaktionen mellan olika personer och innefattar även den sociala atmosfären 
(Björklid, 2005). Miljön och dess utformning har en viktig betydelse för samspelet 
mellan barn och dess omgivning. I förskolan bör den pedagogiska miljön vara 
utformad så att den uppmuntrar till socialt samspel och lärande. Det innebär att det 
finns en vikt av att i utformning av omgivningen se till den fysiska miljön, materialet 
som finns tillgängligt samt interaktionen bland barn. Miljön ska vara så pass flexibel 
att den kan varieras beroende på vad som fångar barnens uppmärksamhet för 
stunden (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Det är även viktigt att miljön både 
inspirerar och lockar barnen till att undersöka och upptäcka (Björklid, 2005). 
 
Høyland och Hansen (2012) tar upp barns sociala utveckling i relation till den fysiska 
inomhusmiljön och betonar betydelsen av att ha en omgivning som gör det möjligt 
för barn att känna tillhörighet med andra människor. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) menar att barn utvecklar sin sociala kompetens när de är i samspel 
med varandra. På så sätt lär de sig kompromissa och leva med andra. Barn måste 
tillsammans finna lösningar för att den sociala kompetens ytterligare ska utvecklas. 
Genom att även vara i samspel med sin omgivning erövrar barn sin omvärld. På så 
sätt är det viktigt att den pedagogiska miljöns utformning tillfredsställer barns olika 
behov (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
 
Eriksson Bergström (2013) framhåller rummet och dess storlek i samband med barns 
sociala samspel. Författaren menar att rummets storlek har betydelse för hur barn 
samspelar med varandra, men även för hur de frambringar sociala relationer 
eftersom den fysiska miljön oavbrutet hör till den sociala interaktionen. Eriksson 
Bergström (2013) menar att en öppen planlösning medför möjligheter till flexibilitet 
och ger dessutom stora lekytor för barnen. Samtidigt som det är viktigt att ha en 
öppen miljö tar författaren upp betydelsen av att ha en miljö som barnen själva kan 
omstrukturera för att rama in sin lek. Med hjälp av miljön och dess material kan 
barnen skydda sina aktiviteter. Det är därmed viktigt att förskolan inte endast 
innefattar färdigställda miljöer utan snarare flexibla då författaren menar att rum 
som inte är förbestämda används mer flitigt och ses som mer spännande för barnen. 
 

2.3.2 Inomhusmiljön och dess utformning 

Förskolan ska ses som en trygg och lustfylld plats där barn under sin vardag och i 
samspel med människor och sin omgivning erövrar nya erfarenheter. Verksamheten 
kan därmed ses som en arena för olika former av möten samt en levd praktik där 
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barn tillsammans med andra och med hjälp av sin omgivning kan omsätta kunskaper 
och förståelse till handling. I denna praktik får miljön en viktig roll då barns 
relationer och uppfattningar färgas utifrån de erfarenheter barn gör i sin omgivning. 
Olika platser och miljöer kan inrymma upplevelser och föreställningar som individen 
tar till sig, vilket betyder att begreppet plats kan innebära mer än endast en fysisk 
plats på kartan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Detta belyser även Andersson 
(2013) som menar att plats i huvudsak uppfattas som något konkret och skapat där 
något kan ske, men beroende på människans erfarenheter och handlingar är platsen 
även abstrakt och föränderlig. Författaren belyser i detta sammanhang begreppet 
platstillhörighet och menar att man som individ kan uppleva en tillhörighet till en 
plats genom olika minnen och erfarenheter. Begreppet utrymme, eller ”space” som 
Andersson (2013) väljer att använda, har däremot ofta förståtts i sociala termer. Även 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att rummet ses som en form av plats 
som innefattar sociala och fysiska strukturer där individen erbjuds olika former av 
möten.  
 
Andersson (2013) framhåller att begreppen plats och utrymme hamnat i skymundan i 
den didaktiska forskningen. Författaren tar upp att det behövs mer fokus på den 
didaktiska ”var-frågan” som är kopplad till just utrymme och plats. Plats och 
utrymme är faktorer som länge tagits för givna, men dess innebörder har en stark 
inverkan på människan och dess relationer: "De påverkar hur människor inkluderas 
eller exkluderas i det offentliga rummet, och de har inverkan på hur människor 
förhåller sig till varandra”(Andersson 2013, s. 20). Alla situationer som människan 
ingår i sker i samband med plats och utrymme antingen konkret i en materiell 
mening eller abstrakt i tankarna.  
 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) tar upp att människor ständigt påverkas av 
miljön. Den påverkar hur de ser på sig själva samt på varandra och på sin omgivning. 
En plats kan förmedla känslor, kunskap och förväntningar och enligt Körükçü och 
Gülay Ogelman (2015) kan människan inte existera oberoende av sin miljö. Individen 
är ständigt i samspel med sin omgivning, men tar dock till sig den och uppfattar den 
på olika sätt beroende på sin bakgrund och tidigare erfarenheter, menar författarna. 
Detta belyser även Davidsson (2008) som vidare menar att inredning och material 
har en stor roll i den sociala miljön eftersom de ger olika former av tecken till barn. 
 
Enligt Read (2007) ska förskolan vara en plats som erbjuder barn rika miljöer där de 
får möjligheten att känna tillhörighet och samhörighet med omgivningen. Miljöer ska 
enligt författaren vara utformade så att varje individ upplever en slags känslomässig 
stabilitet i samspelet med miljön. En känslomässig stabilitet främjar förmågan att ta 
in kunskap med alla sina sinnen. Read (2007) tar upp att tidigare forskning ofta 
synliggör det faktum att förskolans inomhusmiljö ska vara lik hemmets för att skapa 
en trygghet hos både barn och föräldrar. Gällande material framhåller författaren 
naturliga och för barnen bekanta föremål då de förmedlar en känsla av trygghet. Det 
som enligt författaren är betydelsefullt att lägga fokus på i utformandet av den 
pedagogiska inomhusmiljön är, förutom naturliga material, en miljö som erbjuder 
former och färger som står i kontrast till sin omgivning, en flexibel och varierande 
miljö, växtlighet och solljus samt en tydlig övergång mellan förskolans inne- och 
utemiljö. 
 
Eriksson Bergström (2013) skriver om inomhusmiljön som en naturlig del i barns lek 
och samspel med varandra och betonar hur viktigt det är att den stödjer både det 
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enskilda barnet och barngruppen samt att alla har möjligheten att påverka och vara 
aktiva medskapare till förskolans inomhusmiljö. Kirkeby (2006) belyser en analys-
modell där fem olika rum nämns: Det sociala rummet, handlingarnas rum, det 
meningsbärande rummet, beteendereglerande rummet samt sinnenas rum. Trots att 
de skildras som fem olika rum med olika syften, är tanken att de ständigt är 
sammanflätade i den pedagogiska inomhusmiljön och därmed inte åtskilda. Det 
sociala rummet kan med dess utformning antingen stimulera, möjliggöra eller 
begränsa barns sociala samspel. I samband med detta rum belyser författaren 
betydelsen av att ha mindre rum där det finns en möjlighet för barnen att samspela 
med en mindre grupp barn. I handlingarnas rum syns ett tydligt samspel mellan 
individ och miljö där det enligt författaren handlar om att finna en balansgång i att 
som verksamhet erbjuda en strukturerad miljö samt en miljö där barnens egna idéer 
får forma miljön och aktiviteterna. Det beteendereglerande rummet står för tanken 
om att barns beteenden fostras och utvecklas med hjälp av omgivningen. Vi lever i ett 
samhälle där var och en har rättigheter och skyldigheter och det finns en vikt av att 
arrangera fysiska ramar i verksamheten där det råder tydligheter kring regler och 
bestämmelser. Några element som kan ha i syfte att reglera beteenden i förskolan är 
exempelvis namnlappar, skyltar och annan form av information. Det 
meningsbärande rummet har som syfte att överföra olika former av värderingar 
medan sinnenas rum framhåller det man uppfattar så som ljus, ljud, olika material, 
former och färger. Eriksson Bergström (2013) menar att den enskilda individen 
antingen är i harmoni eller disharmoni med miljön och inom varje verksamhet bör 
omgivningen och de olika rummens struktur ses över så att disharmoni undviks. 
Något som författaren framhåller som viktigt är att både barn och vuxna upplever en 
harmoni med sin omgivning. 
 
Knutsdotter Olofsson (1999) belyser leken i förhållande till miljön och tar upp vikten 
av att barn erbjuds ett brett utbud av material som dessutom gör det möjligt för barn 
att tänka fritt kring vad de kan användas till. Som författaren belyser behövs leksaker 
och material med mångsidig användning som kan omskapas utifrån barnens 
fantasier och behov. Dock menar Knutsdotter Olofsson (1999) att leksaker ibland 
verkar användas ”istället för” något annat och att de inte alltid behövs i samspelet. 
Författaren menar att barn ibland erbjuds material för att på olika sätt sysselsättas, 
men det är viktigt att det finns en pedagogisk tanke med det som främjar barnens 
intresse och lärande. 
 
Enligt Eriksson Bergström (2013) är det viktigt att förskollärare har en medvetenhet 
om den pedagogiska miljön och dess möjligheter samt vilken betydelse den har i det 
dagliga arbetet. Att vara medveten om verksamhetens miljö innebär, enligt Strong-
Wilson och Ellis (2007) att se omgivningen ur barnens synvinkel och anpassa miljön 
utifrån de intressen och erfarenheter som finns i barngruppen. Att anpassa miljön 
utifrån barnen handlar dessutom om att göra verksamhetens material fysiskt 
tillgängligt för dem då det stödjer deras självständighetsutveckling. Barnen på 
förskolan ska själva kunna välja olika aktiviteter utan att ständigt behöva be vuxna 
om hjälp (Björklid, 2005). 
 
Inomhusmiljöns utformning talar om vad som väntas ske i de olika rummen som 
finns på förskolan. Miljön bör då enkelt kunna omskapas efter barnens behov och 
önskningar (Björklid, 2005). Björklid (2005) samt Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) menar att miljöns utformning i förskolan har betydelse för barns 
lärande då interaktionen med miljön kan leda till att barnen får hjälp med att förstå 
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sin omvärld. På så sätt anser Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att det är 
viktigt att miljöns utformning både är utmanande och stimulerande eftersom det 
skapar gynnsamma förutsättningar för barns utveckling, lärande och självständighet. 
 

2.3.3  Miljön som ”den tredje pedagogen” 

Begreppet ”den tredje pedagogen” framhålls inom den pedagogiska filosofin i Reggio 
Emilia och innefattar en avsikt om att erbjuda en stödjande och stimulerande miljö 
som främjar en utforskande atmosfär både för barn och för vuxna. Miljön som den 
tredje pedagogen ska uppmuntra barnens intressen, kreativitet och motivation 
(Dahlberg & Åsén, 2011). Dahlberg och Åsén (2011) tar upp att miljön ständigt är i 
kommunikation med oss individer. De belyser det faktum att det finns ett ständigt 
samspel mellan människan och dess miljö då ”vi skapar rummet och rummet skapar 
oss” (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 253). Enligt Strong-Wilson och Ellis (2007) är miljön 
ett resultat av mänsklig fantasi och arbete och de betonar vikten av att som förskole-
personal ha ett medvetet tänk i utformningen av verksamhetens miljö. Författarna 
menar att en miljö antingen kan främja eller hindra samverkan och interaktion och 
ibland kan det endast krävas små förändringar för att göra omgivningen mer 
inspirerande och tilltalande. Material som framhålls som främjande inom Reggio 
Emilia-pedagogiken är skapande material i olika former och färger som inbjuder till 
utforskande aktivitet. Låga hyllor med syfte att barnen ska ha tillgång till material på 
egen hand utan att behöva ta hjälp av pedagoger är också en aspekt av stor betydelse.  
 
Pedagogisk dokumentation är ett betydelsefullt hjälpmedel inom förskolor med 
Reggio Emilia-inriktning då arbetslag med stöd i den pedagogiska dokumentationen 
kan synliggöra hur miljön samspelar med individen och tvärt om. För att bli 
medveten om sin egen miljö och dess förutsättningar framhåller Fraser (2006) åtta 
stycken faktorer att utgå ifrån: estetik, öppenhet, aktivt lärande, flexibilitet, 
samarbete, ömsesidighet, att använda material från naturen inomhus och relationer. 
Med dessa faktorer som en grund i dokumentationen och utvärdering av 
verksamheten ges en överblick av hur väl miljön motsvarar en tredje pedagog. 
Strong-Wilson och Ellis (2007) tar upp att för att lyckas skapa en stödjande och 
stimulerande miljö där barn erbjuds rika möjligheter att interagera med både 
medmänniskor och objekt, är det viktigt att vuxna är lyhörda och ser världen genom 
barns ögon.  
 

2.3.4  Barns inflytande 

Strong-Wilson och Ellis (2007) framhåller att det skiljer sig i hur barn respektive 
vuxna uppfattar miljön. De strukturerade platser som är skapade av vuxna får inte 
alltid samma betydelse för barn som de miljöer där barnen själva tagit hjälp av sin 
fantasi och sina erfarenheter. Barn älskar att skapa sin egen värld och är skickliga på 
att finna platser som passar för deras särskilda lekar och aktiviteter. Därmed är det 
ytterst viktigt att vuxna är lyhörda för hur barnen uppfattar sin omgivning och 
använder sig av de material som är tillgängliga. Som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) framhåller visar barn med hjälp av gester och uttryck vilka miljöer som 
intresserar dem. För att öka sin medvetenhet belyser De Jong (1995) observationen 
som metod då man som arbetslag kan få syn på hur verksamhetens olika rum 
används av barnen. För att verksamheten ska uppnå god kvalitet handlar det om att 
synliggöra miljön och dess utformning ur barnens synvinkel.  
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Det är ytterst viktigt att ta del av barnens tankar och synpunkter för att bli medveten 
om hur en miljö på bästa sätt kan utformas med syfte att stimulera och stödja barnen 
i sin lek och i sin utveckling. Detta belyser Norðdahl och Einarsdóttir (2015) som 
påpekar att det är barnen själva som bär på störst kunskap om hur deras miljö bör 
vara utformad för att främja deras intressen och nyfikenhet. Det är därför av stor 
betydelse att förskollärare inte bara är lyhörda för barnens synpunkter utan även tar 
dem på allvar och ser dem som viktiga för verksamhetens utveckling. Även 
Strandberg (2006), med hänvisning till Vygotskijs teori, framhåller det faktum att 
vuxna ska involvera barnens tankar och åsikter. Förskolepersonalen bör inte 
färdigställa verksamhetens miljö på egen hand utan bör istället arbeta fram en god 
miljö tillsammans med barnen. Är barnen inte involverade i utformningen går de 
miste om den utveckling och det lärande som sker under processens gång och det 
enda de stöter på är en för dem främmande miljö (Strandberg, 2006). 
  

2.4  Förskolans styrdokument 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) tar upp att förskolan som verksamhet ”ska 
erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 
Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (Skolverket, 2010, s. 6). Vidare 
belyser läroplanen att verksamheten ska präglas av en öppen och demokratisk miljö 
där man tar vara på barns olika tankar och erfarenheter och utgår från barnens behov 
och förutsättningar i planeringen av verksamheten och dess miljö. Det är vidare 
viktigt att varje barn får möjligheten att utveckla en förmåga att ansvara för sina 
handlingar och värna om den miljö vi lever i. 
 
Förskolan ska, i enlighet med läroplanen, dessutom främja en social miljö där barn 
får möjlighet till samspel och interaktion både med andra barn och med vuxna. Barns 
delaktighet är betydelsefull liksom arbetslagets fokus på samarbete och ett 
gemensamt förhållningssätt för att på bästa sätt kunna erbjuda och arbeta för en god 
miljö för både barn och vuxna (Skolverket, 2010). 
 
I Skolverkets allmänna råd (2013) med fokus på kvalitet i förskolan framhålls vikten 
av en varierad pedagogisk miljö både inomhus och utomhus som stödjer barn-
gruppen som helhet samt det enskilda barnets lärande och utveckling. Miljön ska 
vara utformad på ett sätt som underlättar det pedagogiska arbetet då den ska ses som 
en ”aktiv part”. Lokaler, miljö och material ska, enligt de allmänna råden, vara 
stödjande och stimulerande samt främja barnens sociala samspel med varandra. 
Verksamhetens miljö ska dessutom erbjuda variation och flexibilitet då barnen i 
samspel med sin omgivning ska få möjligheten att utforska med hjälp av sin 
kreativitet och fantasi (Skolverket, 2013). 
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3.  Metod 

I följande avsnitt presenteras vår forskningsstrategi, vårt metodval samt de urval vi 
gjort i vår undersökning. Här beskrivs även vårt genomförande av datainsamlingen 
och hur vi vidare gått tillväga i vår kvalitativa dataanalys. Slutligen framhåller vi hur 
undersökningen är tillförlitlig och pålitlig samt hur vi tagit hänsyn till etiska 
ställningstaganden. 
 

3.1  Forskningsstrategi 

Vår metod bygger på en kvalitativ forskningsstrategi. Anledningen till att vi valt en 
kvalitativ strategi är för att vi genom undersökningen haft som syfte att undersöka 
hur förskolans inomhusmiljö stödjer barns sociala samspel enligt förskolepersonal, 
samt synliggöra deras uppfattningar om hur den bör utformas för att främja barns 
interaktion med varandra. Enligt Bryman (2011) är den kvalitativa metoden lämplig 
att använda om syftet innefattar att utveckla en förståelse för hur den sociala 
verkligheten ser ut samt få en bild av andras tankar och synsätt. I vår undersökning 
är det de deltagandes synpunkter och beskrivningar som är betydelsefulla och lägger 
grunden för vårt resultat. 
 

3.2  Datainsamlingsmetod 

För att få en ökad kunskap och förståelse för de val som förskolepersonal gör i 
utformandet av inomhusmiljön, i syfte att främja barns sociala samspel, har vi valt att 
genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärare/barnskötare. Som Kvale och 
Brinkmann (2009) framhåller så är den kvalitativa intervjun lämplig att använda om 
syftet är att skapa sig en förståelse för personers erfarenheter och synsätt. 
Intervjuerna valde vi att genomföra utifrån särskilda intervjufrågor (bilaga 2) som vi 
förberedde i förväg då vår uppfattning var att de skulle kunna leda oss till att få svar 
på våra forskningsfrågor. Med tanken om att deltagarna skulle få möjligheten att 
komma med egna reflektioner kring ämnet valde vi att genomföra intervjuerna med 
hjälp av öppna frågor. Enligt Bryman (2011) kan öppna frågor ge många fördelar i 
samtal då de ger utrymme för alla former av svar. Svaren vi fick av de deltagande 
följde vi även upp med följdfrågor. 
  

3.3  Urval  

I vår undersökning har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval då intervjuerna 
utfördes på förskolor i våra närområden. Enligt Bryman (2011) kan ett 
bekvämlighetsurval göras med hänsyn till de tillgångar och den närhet som finns 
kopplad till forskaren. 
 
Vi valde att begränsa vår undersökning till två olika förskolor där vi genomförde 
kvalitativa intervjuer med åtta personer. Deltagarna var både förskollärare och barn-
skötare då vi ansåg att utbildningsnivå inte behövde ha någon betydande roll inom 
det området vi undersökt eftersom vi fokuserat på att synliggöra dels de deltagandes 
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egna tankar om inomhusmiljön i förhållande till barns sociala samspel, dels hur de 
arbetar rent praktiskt med utformningen av miljön. De som deltagit i 
undersökningen arbetar på fem olika förskoleavdelningar fördelade på dessa två 
förskolor.  
 

3.4  Genomförande 

Vi började med att ta kontakt med respektive förskola via mail där vårt missivbrev 
med information om undersökningen bifogades. Även förskolecheferna kontaktades 
via mail angående undersökningen. Förskollärarna vi hade mailkontakt med tog 
vidare reda på om det fanns ett intresse hos förskolepersonalen att delta i 
undersökningen. Fem förskollärare och tre barnskötare visade sitt intresse. På den 
ena förskolan var det vi som i samtal med personalen bestämde tid och plats för 
respektive intervju medan kontaktpersonen på den andra förskolan gav förslag på tid 
och plats för intervjuerna. Då vi, liksom Bryman (2011), såg det som betydelsefullt att 
skapa tillitsfulla relationer till våra informanter där de kunde känna sig bekväma med 
att dela med sig av sina tankar och synpunkter valde vi att genomföra intervjuerna 
med förskolepersonalen enskilt och inte tillsammans. Därmed genomförde vi fyra 
intervjuer var, varav alla genomfördes i respektive förskolas personalrum. Med 
förskolepersonalens godkännande spelades intervjuerna in för att vi inför 
sammanställningen skulle ha möjligheten att lyssna på inspelningarna. Deltagarna 
fick svara på 16 frågor (bilaga 2) som ibland även följdes upp med följdfrågor för att 
få en så tydlig bild som möjligt av informanternas tankar och synpunkter. Efteråt 
transkriberade vi de intervjuerna vi själva hade genomfört. 

 

3.5  Analysmetod 

Under datainsamlingen spelade vi in de intervjuer vi genomförde för att inte gå miste 
om viktig information och därmed ha tillgång till hela intervjuerna i vår 
sammanställning. Bryman (2011) tar upp att inspelning av intervjuer är en positiv 
fördel eftersom analysen av materialet underlättas. Utifrån intervjuinspelningarna 
har materialet lyssnats av många gånger och då har även misstolkningar minimerats. 
De transkriberade intervjuerna bröts sedan ner, studerades och sammanställdes i 
olika kategorier som Bryman (2011) med hänvisning till Strauss och Corbin (1990) 
benämner som öppen kodning. Detta analyssätt valde vi för att lättare kunna få en 
överblick över de olika svaren, men även för att kunna synliggöra likheter och 
skillnader bland de svar vi fick. Vi valde först att kategorisera svaren med olika färger 
för att få en tydlig bild av vem som uttryckt vad. Därefter sorterades svaren 
ytterligare en gång, denna gång efter de olika teman vi valt att strukturera 
resultatdelen utifrån. De resultat vi fick fram sammanställde vi sedan i fyra kategorier 
där vi analyserade materialet med koppling till den valda litteraturen. 

 

3.6  Tillförlitlighet och pålitlighet 

I vår undersökning genomfördes kvalitativa intervjuer med åtta stycken informanter. 
Alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser för att på bästa sätt 
kunna anpassa oss efter deras vardag i verksamheten, men också för att kunna skapa 
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en trygghet och bekvämlighet för dem. Vi är medvetna om att det i vår kvalitativa 
undersökning funnits faktorer som kan ha påverkat de svar vi fick under våra 
intervjuer, exempelvis stress eller oförståelse. Bryman (2011) skriver att det kan 
finnas många tillförlitlighetsbrister i en undersökning. Dessa brister kan bero på 
feltolkningar av frågor och svar, miljön där intervjun genomförs men också 
eventuella yttre störningar som uppkommit under undersökningen. För att på bästa 
sätt motverka tillförlitlighetsbrister förberedde vi informanterna på vad våra frågor 
skulle handla om samt ställde följdfrågor under intervjuerna för att minska 
feltolkningar.  
 
För att göra undersökningen pålitlig har vi använt oss av ett kritiskt förhållningssätt 
där vi behållit fokus på våra forskningsfrågor under hela processen samt varit kritiska 
till den information vi fått in. Vi har även styrkt vårt resultat och dess pålitlighet med 
hjälp av citat som vi tagit fasta på i intervjuerna. 

 

3.7  Etiska överväganden 

Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 
de fyra forskningsetiska huvudkraven som uppmärksammats i vår undersökning 
(Vetenskapsrådet, 2011). Vi har i vår undersökning tagit hänsyn till dessa etiska 
aspekter som Vetenskapsrådet (2011) belyser. När vi genomförde intervjuerna var vi 
noga med att informera informanterna om vad vi hade för syfte med intervjuerna och 
vad materialet skulle användas till. Innan vi utförde intervjuerna med förskole-
personalen mailade vi ett missivbrev som talade om att intervjuerna var frivilliga att 
delta i. På så sätt tog vi hänsyn till informationskravet men också samtyckekravet då 
förskolepersonalen hade rätt att avgöra om de ville medverka eller inte. I enlighet 
med konfidentialitetskravet informerade vi informanterna att de hade rätt att vara 
anonyma. Vi har även tagit hänsyn till nyttjandekravet då all information vi tagit del 
av genom intervjuerna bara har använts till denna undersökning. Detta informerades 
informanterna om via missivbrevet. 
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4.  Resultat 

I vår resultatdel kommer vi att presentera det resultat som vi fått genom våra 
kvalitativa intervjuer. Med utgångspunkt i våra intervjufrågor har vi valt att redogöra 
vårt resultatavsnitt i fem olika delar: 1) Inomhusmiljön och dess betydelse för barns 
sociala samspel, 2) Att utforma verksamhetens inomhusmiljö, 3) Att anpassa miljön 
utifrån barngruppen, 4) Bevara eller förändra inomhusmiljön? och 5) Barnens 
inflytande och delaktighet. 
 

4.1  Inomhusmiljön och dess betydelse för barns sociala 
samspel 

I intervjuerna med förskolepersonalen beskrevs inomhusmiljön ha en avgörande 
betydelse för barns sociala samspel då deras lärdomar och erfarenheter som de 
erövrar i samspelet med sin omgivning finns med dem under resten av deras liv. 
Flera av informanterna belyste sin egen roll som förskollärare/barnskötare och 
menade att det är upp till dem att vara närvarande och forma en miljö som på olika 
sätt talar till barnen. Ibland kan barnen behöva stöd i hur de kan använda den fysiska 
miljön och då är det viktigt att som förskolepersonal finnas där för barnen. En av 
förskollärarna belyste vikten av att stödja nyanlända barn i deras utforskande av den 
fysiska miljön i förskolan då de barnen kanske inte har samma kunskap om och 
relation till de material och föremål som finns tillgängliga i verksamheten. För att 
lyckas erbjuda barnen en god inomhusmiljö handlar det till stor del om 
förskolepersonalens förhållningssätt till den fysiska miljön, menar flera av 
informanterna. En god inomhusmiljö är en miljö som erbjuder goda förutsättningar 
för barn att mötas och samspela med varandra. Enligt informanterna ska en god 
miljö även vara utmanande och på olika sätt locka till intresse. Som förskolepersonal 
handlar det om att erövra en medvetenhet om verksamhetens miljö och vilka 
möjligheter den erbjuder.  
 
Att som förskola erbjuda rätt material och samtidigt ett varierat utbud beskrivs som 
viktigt för att främja barns sociala samspel. En av förskollärarna belyste skapande 
material och menade att den typen av material som inte är förutbestämt lockar till 
kreativitet hos barnen. Vidare framhölls betydelsen av att ha en struktur på det 
fysiska materialet där allt har en speciell plats i verksamheten så att barnen enkelt 
ska kunna hitta det material som de behöver. I intervjuerna poängteras vikten av att 
skapa miljön och utforma rummen på ett sätt som inbjuder barnen till olika former 
av lek och aktivitet. Några av informanterna synliggjorde värdet av att det finns ytor 
för barnen att röra sig på där de har möjligheten att samspela i både större och 
mindre grupper barn. Samtidigt framhöll några betydelsen av att möblera miljön så 
att barn inte endast ”springer runt” i lokalerna. Beroende på miljöns förutsättningar 
och storleken av de olika rummen i verksamheten blir det viktigt för barnen att ta 
hänsyn till varandra och till varandras lek. Därmed handlar det om att skapa en 
inomhusmiljö utifrån de förutsättningar som finns och samtidigt anpassa miljön efter 
barngruppen. En av förskollärarna tog upp att barnen på deras avdelning för tillfället 
var intresserade av att skriva och av bokstäverna i sina egna namn. Detta tog de fasta 
på i skapandet av inomhusmiljön då barnen med stöd av de vuxna satte upp lappar 
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på olika saker och på barnens namn som på olika sätt hade koppling till barnens 
intresse. 
 
Några av informanterna framhöll att små rum ibland kan vara ett hinder för barns 
lek. Eftersom rummen är begränsade till ytan medför det att det blir svårt för barnen 
att leka i alltför stora grupper. Informanterna menade att olika sätt att dela upp 
barngruppen på där barnen får samspela i mindre grupper då blir en alternativ 
lösning. Dock var en önskan om större ytor något som framhölls av flertalet 
informanter. 
 

4.2  Att utforma verksamhetens inomhusmiljö 

Samtliga informanter belyste det faktum att flera av deras rum är utformade med 
avsikten att särskilda lekar och aktiviteter ska ske i de olika rummen och att de har 
specifika syften med valet av material samt hur de har möblerat och skapat rummen. 
Några av informanterna menade att rummen kan vara mer eller mindre förbestämda 
samtidigt som vissa rum, på grund av den begränsade ytan, kan användas för fler 
ändamål och då inbjuda till olika former av lekar. Att utforma miljön med avsikten 
att skapa ”rum i rummen”, framhöll en av informanterna som en lösning med tanke 
på verksamhetens begränsade yta. Trots att det i många fall finns en genomtänkt idé 
med hur förskolepersonalen väljer att utforma miljön menade fler av informanterna 
att det är betydelsefullt att rummen är föränderliga och öppna för fri lek och fritt 
skapande. Barnen ska få möjligheten att tänka och fantisera om de olika materialen 
och genom ett utforskande sätt kunna upptäcka vad de kan användas till. En av 
förskollärarna uttryckte att ”där det står en dockspis eller en sådan leksaksspis där är 
ju syftet att man lagar mat. Så är det ju, men sen har ju vi ett upp-och-ner-vänt bord 
med massa kuddar och grejer i och det har ju inget specifikt syfte. Vissa dagar är det 
en båt och nästa dag kan det vara en bil eller det kan vara en säng man sover i”. 
 
Utifrån intervjuerna kan vi se att det är viktigt att utforma en inspirerande och 
inbjudande miljö som främjar barnens olika intressen. Rummen ska erbjuda många 
möjligheter och därmed vara flexibla utifrån barnens idéer. Det handlar om att som 
förskolepersonal vara lyhörd och bilda sig en uppfattning om hur miljön kan 
utformas med tanken att stödja och stimulera barns lek och sociala samspel. En av 
förskollärarna lyfte Vygotskijs fem olika aspekter som innefattar interaktion, 
aktivitet, artefakter, kreativitet och utvecklingsförlopp. Informanten menade att 
dessa perspektiv ligger till grund för deras utformning och utvärdering av miljön. 
Utifrån Vygotskijs aspekter analyserar de hur och på vilka sätt varje rum möjliggör 
till olika former av samspel och lekar bland barnen samt vilka material barn har 
tillgång till och hur dessa används. Dessutom studerar de om det finns utrymme för 
barns egen kreativitet. Utifrån aspekten utvecklingsförlopp reflekterar 
förskolepersonalen kring om det finns något som skulle kunna förbättras i de olika 
rummen. 
 
För att erbjuda en god inomhusmiljö som på olika sätt stimulerar barns sociala samt 
språkliga utveckling beskrev några av informanterna särskilda material så som lär-
plattor och böcker. En förskollärare menade dock att ”man inte behöver fastna vid” 
att inomhusmiljön måste innefatta en mängd olika material. Hon drog kopplingar till 
utomhusmiljön och menade att naturen erbjuder många olika sorters material, vilket 
det aldrig blir konflikter kring. ”Man leker med det som finns där.” En annan förskol-



 15 

lärare diskuterade också mängden material i verksamheten och framhävde 
betydelsen av att erbjuda en mindre mängd material som man istället byter ut med 
jämna mellanrum. Informanten menade vidare att fokus bör riktas mot det sociala 
samspelet och aktiviteter i allmänhet istället för mängden material. 
 

4.3  Att anpassa miljön utifrån barngruppen 

För att som arbetslag lyckas anpassa inomhusmiljön utifrån den barngrupp man har 
handlar det enligt informanterna om att vara lyhörd för barnens behov och intressen. 
De framhöll vikten av att fånga det barnen tycker är roligt för att lyckas utforma en 
miljö som främjar barns intresse och nyfikenhet. En av informanterna tog upp att det 
är svårt att tillgodose alla barns behov, men att man då lägger fokus på det som känns 
viktigast. Som exempel tog en av förskollärarna upp att de tidigare hade en 
barngrupp där en stor andel barn älskade att bygga, vilket de som arbetslag tog fasta 
på i utformandet av inomhusmiljön. Varefter det kommer nya barn blir det, enligt 
informanterna, däremot viktigt att vara öppen för nya intressen i barngruppen och 
förändra omgivningen så att den passar dem och deras behov. Att utforma 
inomhusmiljön utifrån barngruppen handlar om att ta in barnens tankar och 
synpunkter. En av informanterna tog upp att de tillsammans med barnen hade 
bestämt hur många barn som sammanlagt kunde vara i varje rum. De hade då 
diskuterat hur många som fick plats, men även hur många som kunde vara där med 
avsikten att det skulle fungera att leka. Förskolepersonalen tog vara på barnens egna 
åsikter, vilket ledde till förändringar i miljön med syfte att främja det sociala 
samspelet i varje rum.  
 
Att utforma miljön och erbjuda material som på olika sätt lockar alla barn oavsett 
ålder eller kön tog flera informanter upp som en utmaning. En av informanterna 
belyste att barnen på deras avdelning är mellan två år och fem år, vilket innebär att 
de måste ha ett brett utbud av material som är anpassat för olika åldrar. Som 
informanten uttryckte är det viktigt att det finns material för var och en som är roligt 
och samtidigt utmanande och lärorikt. Två andra informanter berättade om hur de 
hade utformat inomhusmiljön ur ett genusperspektiv där de med hjälp av barnens 
egna tankar och idéer hade skapat rum som var anpassade efter hela barngruppen 
och som intresserade både pojkar och flickor. 
 
En av informanterna tog upp att det är viktigt att alla barn känner att de får ta del av 
rummen och materialen. Att skapa en miljö som främjar barns sociala utveckling 
handlar även om att forma en miljö där inget barn behöver vara ensam. Informanten 
menade att det är viktigt att barnen känner en närhet till varandra och att de i olika 
rum får lära och utvecklas tillsammans. Rummen ska vara utformade med syftet att 
de ska locka till olika möten och samspel mellan barnen. I detta sammanhang lyfte 
informanten även vikten av att ta hänsyn till när någon vill leka ensam. 
 

4.4  Bevara eller förändra inomhusmiljön? 

Utifrån intervjuerna kan vi se att informanterna anser att det är viktigt att förändra 
miljön, men att den inte bör förändras för mycket. Informanterna framhöll vikten av 
att som förskolepersonal vara flexibel till att förändra miljön. Därmed bör 
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omgivningen inte omskapas för omskapandets skull utan endast för att det ska ske 
någon form av förbättring. Flera av informanterna berättade att större förändringar 
av miljön sker ungefär en till två gånger per termin men att de förändrar delar av 
miljön så fort de upptäcker att något inte fungerar. Om det skulle vara något som inte 
fungerar eller inte passar barngruppen är det viktigt att ändra den och de tar då hjälp 
av barnen. Två informanter som arbetar på samma avdelning berättade om hur de 
med hjälp av barnen hade förändrat inomhusmiljön ur ett genusperspektiv. De 
beskrev hur de till en början hade skapat två typiska ”tjej- och killrum” där det ena 
bestod av material så som bilar och byggredskap medan det andra erbjöd material så 
som dockor, pärlor, ritpapper och pennor. I diskussion med barnen beslutade de att 
omskapa miljön i de två rummen, vilket ledde till en positiv utveckling enligt 
informanterna. Efter förändringen kunde de se att flickor och pojkar började leka 
mer med varandra i de olika rummen. Några av informanterna menade att det är 
viktigt att vara medveten om hur miljön och de olika rummen används av barnen. 
Börjar barnen flytta runt material mellan de olika rummen kan det vara ett tecken på 
att omgivningen bör omstruktureras. 
 
Att ha en ”grundmiljö”, som bevaras som den är under en längre tid samtidigt som 
annat förändras i miljön utifrån barnens intressen, framhölls enligt informanterna 
som betydelsefullt för att barnen ska känna sig trygga i sin omgivning. Eftersom 
barnen vistas i samma miljö varje dag betonade en av förskollärarna att det är viktigt 
att barnen ibland erbjuds nytt material för att skapa intresse hos barnen. Därmed är 
det viktigt att ibland byta ut materialet som finns tillgängligt i verksamheten. 
 

4.5  Barnens inflytande och delaktighet 

För att främja barnens inflytande i inomhusmiljön belyste flera av informanterna 
vikten av att ha materialet tillgängligt för barnen. Att ha låga hyllor dit barnen når på 
egen hand bidrar till deras självständighetsutveckling. Några av informanterna 
diskuterade dock att det kan vara svårt att ha allt material tillgängligt, dels ur ett 
ekonomiskt perspektiv då det finns en vilja att vara sparsam med material som är 
dyrare, dels med tanken på den begränsade platsen i verksamheten. En av 
informanterna menade att man som arbetslag till viss del överväger vilket material 
som ska finnas tillgängligt för barnen och att ”dyrare och finare” material hellre 
placeras i skåp eller på högre höjd, medan ”spillmaterial” finns mer tillgängligt för 
barnen. Anledningen till dessa val är till stor del ekonomiska skäl då det finns en oro 
att det dyra materialet ska ta slut snabbt. Som informanten framhöll väljer man 
exempelvis att ta fram färgat papper enbart vid särskilda ”pysseltillfällen”. En av 
informanterna tog upp att även om allt material inte är tillgängligt så är det viktigt att 
det är synligt för barnen. De kan då antingen ta hjälp av en stol eller en vuxen för att 
få tillgång till det material som de vill använda. En av informanterna menade att de 
medvetet låter en del av materialet vara mindre åtkomligt för barnen för att de 
upplevt att föremålen inte alltid används på ”rätt sätt utan ibland endast kastas runt”. 
De väljer därför att ha en del material undanplockat och med jämna mellanrum byta 
ut det istället för att ha för mycket framme som inte används. En av informanterna 
framhöll att det med tanken på rummens utformning och den begränsade platsen i 
verksamheten är svårt att ha allt material tillgängligt för barnen i deras egen höjd. 
Barnen blir därmed tvungna att emellanåt ta hjälp av de vuxna. 
 
Utifrån intervjuerna har vi fått fram att barnen till viss del är delaktiga i utformandet 
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av miljön. Några av informanterna tog upp att barnen får vara delaktiga i att 
bestämma vilket material som ska bytas ut eller införskaffas och även komma med 
synpunkter gällande möblering och omskapande av rum. Utifrån intervjuerna har vi 
dock fått fram att det till stor del är förskolepersonalen själva som bestämmer hur 
miljön ska utformas och vad som ska erbjudas barnen. Däremot belyser samtliga 
informanter vikten av att se till barnens behov och vara öppen för deras olika 
intressen. En av informanterna uttryckte att barnen indirekt är delaktiga i 
utformningen i och med att de som arbetslag tolkar barns intressen och behov när de 
utformar miljön. Fler av informanterna tog upp att de försöker att anpassa material 
och möblering efter barnens behov och önskemål och att det då är viktigt att vara 
lyhörd och ta in det barnen uttrycker. Därmed blir observation av barngruppen en 
betydelsefull metod för att upptäcka och bli medveten om hur barnen upplever miljön 
och vad som behöver förändras.  
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5.  Analys 

I nedanstående avsnitt följer en analys där vi analyserar vårt resultat utifrån fyra 
olika huvudteman. I analysdelen väver vi samman vårt resultat med litteratur och 
tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv som vi redogjort för i bakgrunden. 
 

5.1  Föränderlig inomhusmiljö 

Utifrån intervjuerna har vi fått fram att det är viktigt att ha en föränderlig miljö som 
stödjer och stimulerar barns intressen och behov. Miljön ska enligt informanterna 
dels vara föränderlig i den bemärkelsen att förskolepersonalen ständigt ska vara 
lyhörda för hur barnen uppfattar och använder sin miljö för att vidare förändra den 
utifrån barnens uttryck, dels vara flexibel och föränderlig i den mån att barnen själva 
ska kunna omskapa miljön utifrån sina egna tankar och idéer. Därmed har vi fått 
fram att inomhusmiljön bör ses som föränderlig både ur ett barnperspektiv där 
förskolepersonalen tolkar miljön i relation till barnens intressen och ur barns 
perspektiv då barnen själva ges möjlighet att göra förändringar. Vi kan koppla 
informanternas tankar till Read (2007) som menar att det är viktigt att erbjuda en 
flexibel och varierad miljö. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser 
vikten av att förändra miljön utifrån barngruppen så att den på olika sätt stödjer och 
stimulerar barnens behov och intressen. Informanternas synpunkter om närvaro och 
lyhördhet kan vi vidare koppla samman med Strong-Wilson och Ellis (2007) tankar 
om att det är viktigt att vara öppen för hur barnen uppfattar sin miljö och hur de 
använder sig av den. Som författarna belyser handlar det om att se miljön genom 
barnens ögon och undersöka hur miljön med dess inredning och material används av 
barngruppen. Informanterna uttryckte att om barnen exempelvis börjar flytta runt 
material mellan de olika rummen är det viktigt att reflektera kring varför och fundera 
över miljöns utformning och om den behöver förändras, så att den på ett bättre sätt 
främjar barnens behov och intressen. Om någonting inte fungerar i samspelet mellan 
barnen och miljön blir det, enligt informanterna, viktigt att omskapa den. Detta kan 
vi koppla till Eriksson Bergström (2013) som menar att individen antingen är i 
harmoni eller disharmoni med sin omgivning och inom varje verksamhet blir det 
viktigt att se över miljön och de olika rummens struktur så att disharmoni undviks för 
både barn och vuxna. Vi kan även tolka informanternas synpunkter i relation till det 
miljöpsykologiska perspektivet samt det interaktionistiska perspektivet då dessa 
framhåller att individen och miljön har en gemensam samverkan samt att det är 
betydelsefullt av att finna bra miljövillkor som främjar samspelet mellan människan 
och dess omgivning (Björklid, 2005). 
 
Vi kan utifrån intervjuerna se att det är viktigt att miljön är föränderlig, men som 
informanterna belyste är det viktigt att inte förändra för förändrandets skull. För att 
barnen ska uppleva en trygghet i förskolan är det betydelsefullt att ha en slags 
”grundmiljö”. Detta kan vi koppla till Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) då 
den tar upp att miljön i förskolan både ska vara trygg och lustfylld. I strävan att som 
förskolepersonal bli medveten om hur barnen uppfattar sin miljö är det betydelsefullt 
att observera barnen i sitt samspel med omgivningen samt att ta del av barnens 
tankar och åsikter, enligt informanterna. Vikten av att använda sig av observationer 
lyfter även De Jong (1995) som menar att arbetslaget med hjälp av dessa kan få syn 
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på hur rummen i verksamheten används av barnen. Som författaren uttrycker kan 
observationer hjälpa förskolepersonalen att få en inblick i barnens värld och se miljön 
ur barnens synvinkel. 
 
Som vi tidigare nämnt ska förskolans inomhusmiljö, enligt informanterna, vara 
föränderlig utifrån barnens intressen och inte endast vara färdigställd. De menade att 
trots att de vuxna väljer att utforma miljön på ett visst sätt så ska den ändå vara 
föränderlig och öppen för barnens egna tankar och idéer. Dessa synpunkter kan vi 
koppla till Kirkeby (2006) som menar att det är viktigt att finna en balansgång i att 
erbjuda en strukturerad miljö och en miljö där barn ges utrymme att utforma 
rummen utifrån sina egna idéer. Informanterna lyfte vikten av att barnen på egen 
hand får fantisera kring miljön och dess olika material samt i sin lek förändra miljön 
så att den stämmer överens med deras idéer. Detta diskuteras även av Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) som framhåller betydelsen av en flexibel miljö som 
kan varieras utifrån det som för stunden intresserar barnen. Vi kan även koppla 
samman synpunkterna med det som Strong-Wilson och Ellis (2007) tar upp om att 
barns egna platser, som de med hjälp av fantasin och kreativiteten har skapat själva, 
får en annan betydelse för barnen än de miljöer som är skapade och strukturerade av 
de vuxna. Som författarna framhåller så är det meningsfullt för barn att få skapa sina 
egna världar. 
 

5.2  Rummets storlek och utformning som betydelsefull för 
barns sociala samspel  

Vi har med utgångspunkt i intervjuerna fått fram att yta och storleken på de olika 
rummen i verksamheten har betydelse för barns sociala utveckling. Några av 
informanterna synliggjorde vikten av att det finns större ytor för barnen att röra sig 
på där de har möjligheten att samspela med både större och mindre grupper barn. 
Samtidigt framhölls betydelsen av att möblera miljön så att barnen inte ”endast 
springer runt i lokalerna”. Några av informanterna belyste istället betydelsen av att 
ha ”rum i rummen” och små utrymmen där barn har möjligheten att dra sig undan 
och leka på egen hand eller i en mindre grupp barn. Dessa synpunkter kan vi koppla 
till det Eriksson Bergström (2013) tar upp då författaren menar att öppna ytor 
möjliggör en flexibel verksamhet som samtidigt erbjuder större ytor för barns lek och 
aktivitet. Likaså är det viktigt att inomhusmiljön kan omstruktureras så att barnen 
har möjlighet att samspela i mindre utrymmen där de med hjälp av den fysiska 
miljön kan rama in och skydda sin lek. Utifrån intervjuerna kan vi se att antalet barn i 
de olika rummen antingen kan begränsa eller främja leken. Informanterna menade 
att eftersom rummen ofta är begränsade till ytan medför det att det blir svårt för 
barnen att leka tillsammans i alltför stora grupper. En av förskollärarna beskrev att 
de tillsammans med barngruppen hade bestämt hur många barn som samtidigt 
kunde vara i varje rum. De hade då diskuterat hur många som kunde vara i respektive 
rum förutsatt att det skulle fungera att leka. Detta har även Eriksson Bergström 
(2013) tagit upp och hon menar att storleken på ett rum påverkar hur många barn 
som på samma gång kan vara i samspel med varandra inom rummets väggar. Detta 
påverkar vidare hur barn leker tillsammans samt hur de skapar sociala relationer till 
varandra.  
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Vi har utifrån intervjuerna också fått fram att det är viktigt att utforma miljön och 
rummen på ett sätt som inbjuder barnen till olika former av lek och aktivitet. 
Samtliga informanter belyste att flera av rummen i deras verksamheter är utformade 
med tanken på att det ska ske specifika lekar och aktiviteter i de olika rummen. De 
har därmed haft särskilda syften i valet av material samt hur de har valt att möblera 
och utforma varje rum. Genom tolkning av intervjuerna har vi fått fram att beroende 
på verksamhetens yta innehåller vissa rum ett större och mer varierat utbud när det 
gäller material. Det faktum att rum ofta är utformade utifrån specifika syften kopplar 
vi till Björklid (2005) som framhåller att inomhusmiljön med hjälp av dess 
utformning uttrycker vad som förväntas ske i respektive rum. Med utgångspunkt i 
intervjuerna visade det sig att trots att vissa rum erbjuder specifik inredning och 
särskilt material utifrån ett tänkt syfte så är det enligt informanterna betydelsefullt 
att erbjuda rum och ytor som gör det möjligt för barnen att omskapa miljön utifrån 
sina idéer. Som en av förskollärarna uttryckte kan ett upp-och-ner-vänt bord 
stimulera en mängd olika fantasier hos barnen. Detta kan vi koppla samman med 
Björklids (2005) tankar om att miljön ska inspirera och locka barnen till att på egen 
hand och utifrån egna tankar upptäcka och utforska. 
 
Det faktum att alla barn ska kunna känna att de kan ta del av verksamhetens olika 
rum lyftes under intervjuerna. Informanterna menade att i skapandet av en miljö 
som främjar barns sociala utveckling handlar det om att forma en miljö där ingen 
behöver vara ensam. Rummen ska vara utformade så att de lockar till olika möten 
och samspel mellan barnen. Med tanken på verksamhetens begränsade ytor blir det, 
som informanterna uttryckte, även viktigt att barn tar hänsyn till varandra och 
varandras lek. Detta kan vi koppla samman med Høyland och Hansen (2012) som 
framhåller betydelsen av att ha en omgivning som gör det möjligt för barn att känna 
samhörighet med andra människor. 
 

5.3  Tillgängligt och varierat utbud av material 

Utifrån intervjuerna kan vi se att det är betydelsefullt att barn har tillgång till rätt 
material och samtidigt ett varierat utbud. Skapande material framhölls som viktiga 
redskap i och med att de lockar fram en kreativitet hos barnen där de får ta hjälp av 
sina egna tankar och idéer. Strong-Wilson och Ellis (2007) belyser det skapande 
materialet då det enligt författarna främjar barnens utveckling. Likaså kan vi förstå 
informanternas synpunkter genom Read (2007) som framhåller vikten av att ha en 
varierande miljö där naturliga material i olika former och färger erbjuds. Utifrån 
intervjusvaren kan vi tolka betydelsen av att erbjuda material som barnen själva får 
utforska och fantisera kring som därmed inte är avsett att användas utifrån något 
särskilt syfte. Som vi tidigare nämnt lyfter informanterna vikten av att verksamheten 
erbjuder både strukturerat material samt material som stimulerar kreativa idéer hos 
barnen. Detta kan vi koppla till Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som 
framhåller att verksamhetens miljö ska locka och utmana barnen. Även Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) tar upp att det är viktigt att miljön är flexibel 
utifrån barnens idéer och intressen. 
 
Flera av informanterna belyste betydelsen av att ha materialet tillgängligt för barnen 
samt att låga hyllor för materialet dit barnen når på egen hand bidrar till deras 
självständighetsutveckling. Detta kopplar vi till Björklid (2005) som menar att en 
fysiskt tillgänglig miljö stödjer barnen i deras utveckling. Barnen på förskolan ska 
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själva kunna sysselsätta sig med olika aktiviteter och olika former av material utan att 
behöva be vuxna om hjälp. Vi har utifrån intervjuerna dock fått fram att det finns en 
viss svårighet i att ha allt material tillgängligt i barnens höjd med tanken på rummens 
utformning och den begränsade platsen i verksamheten, vilket vidare leder till att 
barnen ibland blir tvungna att ta hjälp av personalen på förskolan. Något som lyftes 
under intervjuerna var dessutom att de som arbetslag gör särskilda val kring de olika 
materialen på grund av ekonomiska skäl då de exempelvis bara tar fram färgat 
papper vid särskilda ”pysseltillfällen”. Skapande material var däremot något som fler 
av informanterna framhöll som betydelsefullt då den sortens material lockar fram 
kreativt tänkande hos barnen. Det skapande materialet belyser även Strong-Wilson 
och Ellis (2007) som främjande för barnens utveckling. 
 
Utifrån intervjuerna kan vi se att det fanns olika synpunkter kring materialet och dess 
mängd. Några informanter menade att verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud 
av material då det är viktigt att barn erbjuds material som på olika sätt lockar och 
utmanar alla oavsett ålder och kön. Andra informanter framhöll istället betydelsen av 
att erbjuda en mindre mängd material som med emellanåt byts ut. Kopplingar drogs 
till utomhusmiljön då en av informanterna menade att det inte behövs mycket 
material för att leken ska göras lustfylld för barnen. I utomhusmiljön leker barn med 
det som finns tillgängligt. En informant menade vidare att fokus bör riktas mer mot 
det sociala samspelet i barngruppen och aktiviteter i allmänhet istället för mot 
mängden material. Informanternas tankar och synpunkter kan vi koppla till 
Knutsdotter Olofsson (1999) som menar att det är viktigt att erbjuda ett mångsidigt 
utbud av material, men samtidigt ska materialet användas på rätt sätt och inte ersätta 
något annat. Som författaren belyser är det viktigt att det finns en tanke med valet av 
material då det inte endast ska finnas till för att sysselsätta barn. 
 

5.4 Barns delaktighet och inflytande i utformningen av 
inomhusmiljön 

Informanterna belyste i intervjusvaren betydelsen av att stödja barns inflytande över 
inomhusmiljön och dess utformning. Fler av informanterna tog upp att det är 
betydelsefullt att ha materialet tillgängligt för barnen samt att ha låga hyllor dit 
barnen når på egen hand, då detta leder till att barnen utvecklar sin självständighet. 
Informanternas synpunkter kopplar vi till Björklid (2005) som menar att en fysiskt 
tillgänglig miljö stödjer barnen i deras utveckling. Barnen på förskolan ska själva 
kunna sysselsätta sig med olika lekar och aktiviteter utan att ständigt behöva be en 
vuxen om hjälp. 
 
Utifrån intervjuerna har vi fått fram att informanterna ser en betydelse av att barnen 
är delaktiga i utformandet av förskolans inomhusmiljö och vidare framhölls vikten av 
att som förskolepersonal utgå från barns behov och ha en öppenhet till barns olika 
intressen. Dock uttryckte fler av informanterna att barnen endast är delaktiga till viss 
del. Några av informanterna tog upp att barnen ibland får möjligheten att vara med 
och påverka vissa beslut kring material och även komma med synpunkter gällande 
möblering och omskapande av rum, men menade att det till stor del är förskole-
personalen som bestämmer hur miljön ska se ut och vad som ska erbjudas. Som en av 
informanterna uttryckte är barnen indirekt delaktiga i hur miljön utformas i och med 
att arbetslaget tolkar deras intressen och behov i utformandet av miljön. 
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Informanternas synpunkter kan vi uppfatta i relation till Strong-Wilson och Ellis 
(2007) som menar att det i utformandet av miljön är viktigt att vara lyhörd för 
barnens idéer och intressen och se omgivningen genom barnens ögon. Vi kan även 
koppla samman det med Norðdahl och Einarsdóttir (2015) då de framhåller att det är 
barnen själva som har bäst kunskap om sin omgivning och hur den stämmer överens 
med deras intressen. Vidare kan vi binda samman informanternas synpunkter om 
barns delaktighet med Strandberg (2006) som med hänvisning till Vygotskijs teori 
framhåller vikten av att arbeta fram en miljö tillsammans med barnen där deras 
tankar och åsikter involveras. Författaren menar att om barngruppen inte är delaktig 
i utformningen och bestämmelser kring miljön leder det inte till någon utveckling för 
barnen (Strandberg, 2006). 
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6.  Diskussion 

I detta avsnitt presenteras vår resultatdiskussion där vi kommer att diskutera vårt 

resultat kopplat till det syfte och de frågeställningar vi haft som utgångspunkt i denna 

undersökning. I metoddiskussion kommer vi att utvärdera den metod vi använt oss 

av samt undersökningens genomförande. Slutligen presenteras en avslutande 

diskussion samt ett avsnitt där vi belyser fortsatt forskning. 
 

6.1  Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna undersökning var att ta reda på hur förskolepersonal anser att 

inomhusmiljön har betydelse för barns sociala utveckling samt hur de tänker kring 

utformandet av miljön. Under hela processen har vi haft ett perspektiv på under-

sökningen och dess innehåll som grundats i det interaktionistiska perspektivet samt 

det miljöpsykologiska perspektivet. Synsätt som därmed stått oss nära i denna 

undersökning är tanken om att miljön och individen har en gemensam samverkan. 

Som Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) belyser, med hänvisning 

till det interaktionistiska perspektivet, har människan en påverkan på sin omgivning 

samtidigt som omgivningen påverkar människan och dess lärande och utveckling. 

Individen och miljön går hand i hand genom hela livet och som Körükçü och Gülay 

Ogelman (2015) framhåller så kan inte människan existera oberoende av sin 

omgivning. 

 

Med utgångspunkt i det miljöpsykologiska perspektivet har vi undersökt förskole-

personalens synpunkter om hur inomhusmiljön bör utformas och vilken påverkan 

den har på barns sociala utveckling. Utifrån intervjuerna har vi fått en djupare 

förståelse för att inomhusmiljön, beroende på förskolepersonalens förhållningssätt 

och valet av utformning, antingen kan främja eller begränsa barnens sociala samspel 

med varandra. Vikten av att ha en flexibel miljö har framhållits samtidigt som vi 

utifrån informanternas svar fått fram att rummens storlek och utformning samt 

materialen och dess flexibilitet och variation får en viktig betydelse för barngruppen.  

 

I dagens samhälle synliggörs det faktum att barngrupperna i förskolan i många fall är 

för stora i relation till antalet personal samt verksamhetens lokaler och rum. Utifrån 

intervjuerna har vi tolkat att förskolepersonal ser problem med den begränsade ytan 

då det dels får konsekvenser för barnens sociala samspel, dels för placeringen av 

material. Några av informanterna tog upp att det är svårt att göra allt material 

tillgängligt för barn då det inte alltid finns möjlighet att ha det i barnens höjd. De 

menade att på grund av det begränsade utrymmet måste en del material förvaras på 

högre hyllor eller i skåp. Vidare leder det till att barnens inflytande och 

självständighet minskar då de måste be vuxna om hjälp för att få tillgång till material. 

Barnens samspel påverkas enligt informanterna också av rummens storlek, vilket 

även Eriksson Bergströms (2013) lyfter. Författaren menar att storleken på rum har 

en inverkan på hur barn samspelar med varandra samt hur de skapar sociala 

relationer till andra barn. 
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Utifrån vår undersökning kan vi tolka att en begränsad yta kan försvåra det 

pedagogiska arbetet, men en del av vårt resultat bygger även på det faktum att små 

utrymmen kan främja barns sociala relationer i mindre grupper. Några av 

informanterna framhöll betydelsen av att ha ”rum i rummen” där barn har 

möjligheten att leka avskilt från resten av barngruppen. Detta belyser Eriksson 

Bergströms (2013) som menar att mindre utrymmen och även flexibla miljöer får en 

betydelse för barnen då de har möjlighet att samspela i mindre grupper och med 

hjälp av den fysiska miljön rama in sin lek. Samtidigt menar både författaren och 

informanterna att det finns en vikt av att erbjuda öppna ytor och stora lekutrymmen 

för barns aktiviteter. Utifrån vår undersökning samt tidigare erfarenheter och 

kunskap vi fått med oss från vår utbildning anser vi att det finns en vikt av att erbjuda 

miljöer för alla former av lekar. Barnen ska under sin vistelse i förskolan få möjlighet 

att samspela i både större och mindre grupper samtidigt som omgivningen ska vara 

flexibel utifrån barnens olika lekar. Att utforma ”rum i rummen” som lätt kan 

omstruktureras, flyttas och omskapas utifrån barnens tankar anser vi därför kan vara 

en betydelsefull lösning i verksamheten. 

 

Vi kan utifrån intervjuerna tolka att förskolepersonalen ser sin egen roll som viktig i 

utformandet av inomhusmiljön och att det är viktigt av att vara närvarande och 

lyhörda för barnens intressen och behov. Miljön ska vara flexibel i den bemärkelsen 

att förskolepersonalen ska kunna omskapa miljön utifrån barngruppen så att den på 

olika sätt stimulerar och stödjer barnen i det sociala samspelet. Strong-Wilson och 

Ellis (2007) belyser att det handlar om att se miljön genom barnens ögon. Vidare har 

barns delaktighet i utformningen av miljön diskuterats utifrån förskolepersonalens 

tankar och ett av resultaten vi fick fram utifrån undersökningen byggde på att barns 

tankar och åsikter kring miljön endast framträder till en viss del då det till störst del 

är personalen som utvärderar och omskapar miljön. Vi tänker att förskolepersonal 

efter många år inom sitt yrke och med hjälp av olika strategier ständigt utvecklar sin 

medvetenhet kring miljön och dess utformning. Som en av informanterna uttryckte 

använde förskolepersonalen sig av Vygotskijs fem olika aspekter i sin utformning 

samt utvärdering av den befintliga miljön. Även Kirkeby (2006) framhåller en 

analysmodell där fem aspekter av det pedagogiska rummet nämns som ska finnas 

sammanflätade i den pedagogiska inomhusmiljön. Med hjälp av modeller och 

metoder där personalen på olika sätt studerar inomhusmiljön i relation till barns 

samspel kan en medvetenhet skapas kring hur verksamhetens miljö interagerar med 

barngruppen. Detta faktum belyser De Jong (1995) som menar att vuxna med hjälp 

av observationer kan öka sin kunskap och medvetenhet om hur verksamhetens olika 

rum används. Dessutom erövrar förskolepersonalen ständigt ny kunskap om barnens 

olika behov och intressen. Den ökade medvetenheten som skapas om barn och miljö 

med hjälp av dessa metoder och i yrket i allmänhet tror vi kan vara en anledning till 

att förskolepersonalen till stor del utformar inomhusmiljön på egen hand. Som en av 

informanterna uttryckte under intervjun är barnen ofta indirekt delaktiga i hur 

förskolans miljö utformas i och med att arbetslaget på egen hand tolkar deras 

intressen och behov. 
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6.2  Metoddiskussion 

Då vi genom vår undersökning ville ta reda på hur förskolans inomhusmiljö stödjer 
barns sociala samspel och på vilket sätt personalen utformar den med tanken att 
främja barns interaktion med varandra valde vi att använda oss av kvalitativa 
intervjuer som forskningsstrategi. Vi anser att samtal med förskolepersonal gav oss 
störst möjlighet att få en bild av varje persons perspektiv, vilket var anledningen till 
vårt val av strategi. Med tanken på det begränsade materialet bär vi på en 
medvetenhet om att vi inte kan dra några generella slutsatser. Om vi hade genomfört 
intervjuer med förskolepersonal från flera olika förskolor hade vi troligtvis fått en 
större variation av data, men vi anser att fler kvalitativa intervjuer hade tagit alldeles 
för lång tid att sammanställa med tanke på vår begränsade tid vi haft för 
undersökningen. Vi är dessutom medvetna om att vi inte fått samma klarhet gällande 
likheter och skillnader mellan informanternas tankar och uppfattningar som vi 
förmodligen hade fått genom en kvantitativ forskningsstrategi. Däremot har vi 
kunnat tolka insamlad data innefattande informanternas tankar med hjälp av öppen 
kodning som medfört att vi fått en tydlig överblick över de olika svaren. Genom att ha 
brutit ner och sorterat materialet i olika kategorier blev det möjligt för oss att 
synliggöra intervjusvarens likheter och skillnader som vi vidare kunde reflektera och 
analysera utifrån. I och med att vi fick tillgång till ett rikt material genom våra 
kvalitativa intervjuer hjälpte det oss att utveckla en ökad kunskap om vilken 
betydelse inomhusmiljön har för barns sociala samspel samt hur den bör utformas 
för att främja barns interaktion med varandra.     
 
Vi har under hela undersökningens process använt oss av Brymans (2011) bok som 
handlar om vetenskapliga metoder. Detta gav oss goda möjligheter att framför allt 
vara väl förberedda inför våra kvalitativa intervjuer med förskolepersonalen. Som 
Bryman (2011) tar upp är den kvalitativa intervjun en användbar forskningsstrategi i 
och med att den som intervjuar då har möjlighet att vara närvarande och flexibel 
utifrån det informanten uttrycker. Att spela in intervjuerna har varit till stor hjälp för 
oss då vi haft möjlighet att lyssna på informanternas svar flera gånger och dessutom 
minskat riskerna att gå miste om viktig information. Det vi såg som fungerade 
mindre bra under intervjuerna var att några få informanter kände sig obekväma med 
att bli inspelade. Detta synliggjordes i samband med att intervjuerna var genomförda 
och vi hade stängt av inspelningen i och med att alla blev mycket mer avslappnade. 
Under sammanställningen av resultatet synliggjordes även svar som vi i efterhand 
tänkte att vi borde ha ställt följdfrågor om. Något som vi hade kunnat göra 
annorlunda var att vi båda kunde ha deltagit under intervjuerna för att då 
tillsammans ställt fler betydelsefulla följdfrågor. Dock anser vi att ett sådant val 
kunde ha påverkat informanterna och deras svar i och med att det förmodligen inte 
hade känts lika bekvämt för dem. 
 

6.3  Avslutande diskussion 

Vi har under undersökningens process fått en djupare förståelse och en bredare 

kunskap om hur betydelsefullt förskolepersonalens förhållningssätt är för miljöns 

utformning och hur miljön stödjer barns sociala utveckling. Vi har kommit fram till 

att det är viktigt att förskolepersonal på förskolan är lyhörda och flexibla för hur 

miljön bör utformas för att på bästa sätt främja barnens sociala utveckling. Utifrån 
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barnens behov och intressen bör miljön även omskapas om det finns hinder i miljön 

som försvårar barns sociala samspel. Med utgångspunkt i vårt resultat har vi kommit 

fram till att beroende på förskolepersonalens förhållningssätt och hur man väljer att 

utforma omgivningen kan man antingen stödja barnen eller begränsa dem i sitt 

sociala samspel. Utifrån detta har vi fått en större förståelse för hur rum, utformning 

och material kan påverka individen och dess interaktion med andra. Betydelsen av att 

ha en flexibel miljö har framhållits samtidigt som vi, utifrån informanternas svar, fått 

fram att storleken på rummen och miljöns flexibilitet har en stor betydelse för det 

enskilda barnet och för barngruppen. Utifrån vårt resultat kan vi se att förskole-

personal dock bör lägga större fokus på barnens egna idéer och synpunkter och göra 

dem delaktiga i utformandet av förskolans miljö. Informanterna i vår undersökning 

uttryckte att barnens delaktighet i omskapandet är viktig, men att det är de själva 

som till störst del gör val och bestämmer hur miljön ska utformas. 

 

6.4  Pedagogisk relevans 

I dagens samhälle synliggörs det faktum att barngrupperna i förskolan i många fall är 

för stora i relation till antalet personal samt verksamhetens lokaler och rum. Därmed 

anser vi att det är viktigt att lägga stort fokus på inomhusmiljön och hur den, trots de 

begränsningar som finns, kan utformas för att främja barns sociala samspel. I och 

med att barn vistas tillsammans med andra barn och med vuxna i förskolans 

inomhusmiljö dagligen är det viktigt att ha en miljö som möjliggör olika möten. Vi 

anser att denna undersökning kan bidra med kunskap om inomhusmiljöns betydelse 

för barns sociala samspel samt ge en ökad insikt om hur förskolepersonal kan 

utforma verksamhetens miljö för att på bästa sätt främja barns interaktion med 

varandra. 

 

6.5  Förslag till fortsatt forskning 

Något som vi skulle se som intressant att undersöka vidare är hur inomhusmiljön 

uppfattas ur barnens perspektiv. Utifrån vårt resultat kan vi se att det är viktigt att 

som förskolepersonal vara lyhörd för barnens behov och intressen och utforma en 

miljö som på olika sätt är anpassad efter barngruppen. Då vårt resultat endast 

redogör för förskollärares och barnskötares synpunkter anser vi att det skulle vara 

betydelsefullt att undersöka hur förskolepersonalens tankar stämmer överens med 

hur barnen uppfattar sin omgivning. 
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Bilaga 1 – Missivbrev till förskolepersonalen 

Inomhusmiljöns betydelse för barns sociala utveckling 

 

Hej! 

Vi heter Lovisa Lundblad och Shilan Danishmand och är två studenter som studerar 

på Mälardalens högskola. Vi läser vår sista termin på förskollärarprogrammet och ska 

nu skriva vårt examensarbete. Syftet med vår undersökning är att studera 

inomhusmiljöns betydelse för barns sociala utveckling ur förskolepersonalens 

perspektiv, samt på vilket sätt personalen på förskolan utformar miljön med tanken 

att främja barns sociala relationer till varandra. I ett tidigare arbete studerade vi 

barns relationer och relationsskapande och vill nu fördjupa oss mer i miljöns 

betydelse samt få en djupare förståelse för hur vi kan arbeta aktivt med utformandet 

av inomhusmiljöer i vår framtida yrkesroll. 

Vi kommer använda oss av intervjuer med förskolepersonal. Intervjuerna kommer att 

spelas in och transkriberas för att vi inte ska gå miste om någon viktig information. 

Varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer att sammanställas 

under vecka 49.  

Vi kommer utgå från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Detta innebär att det är 

frivilligt att delta i vår undersökning. Du som deltar har även rätt att vara anonym 

och allt material kommer behandlas enligt konfidentialitetskravet då ingen mer än vi 

kommer veta vem som sagt eller gjort vad eller vilken förskola informationen är tagen 

ifrån. Du som deltar har rätt att när som helst avbryta deltagandet. 

Vår undersökning kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Vi hoppas att du som förskollärare/förskolepersonal vill vara med och medverka i vår 

undersökning.  

 

Med vänliga hälsningar   

Lovisa Lundblad och ShilanDanishmand 

 

Kontaktuppgifter: 

Studenter: 

Lovisa Lundblad lld12002@student.mdh.se 070-5483736 

ShilanDanishmand sdd12001@student.mdh.se 076-2033829    

 

Handledare: 

Eva Ärlemalm-Hagsér eva.arlemalm-hagser@mdh.se 021-101672  

mailto:lld12002@student.mdh.se
mailto:sdd12001@student.mdh.se
mailto:eva.arlemalm-hagser@mdh.se


 31 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till förskolepersonal 
 

1. Vad tänker du när du hör begreppet fysisk inomhusmiljö?  

 

2. Beskriv vad den fysiska inomhusmiljön betyder för dig i ditt arbete med barn?  

 

3. Hur ser du på inomhusmiljön betydelse för barns sociala utveckling? 

 

4. Vad anser du är viktigt att tänka på i utformandet av miljön gällande barns 

sociala utveckling?   

 

5. Beskriv hur du/ni har resonerat när ni har utformat er fysiska inomhusmiljö?  

 

6. Hur anser du att er inomhusmiljö är anpassad efter er barngrupp och främjar 

deras sociala utveckling?  

 

7. Hur tillgängligt är materialet för barnen? 

 

8. Anser du att rummen på avdelningen har ett bestämt syfte med vad som ska 

ske där inne?  

 

9. Vem bestämmer utformandet av inomhusmiljön på er avdelning?  

 

10. Hur delaktiga är barnen i utformandet av inomhusmiljön?  

 

11. Hur delaktig är förskolechefen i bestämmelser kring er inomhusmiljö? 

 

12. Tycker du att det är viktigt att emellanåt förändra miljön eller är viktigare att 

behålla miljöns utformning under en längre tid? Varför?  

 

13. Hur ofta ändrar ni er inomhusmiljö och vad beror det på?  

 

14. Kan du se att det har skett en utveckling efter de gånger ni förändrat 

inomhusmiljön? 

 

15. Finns det något i er inomhusmiljö som du ser som ett hinder för barns sociala 

utveckling? 

 

16. Om du fick ändra på något i inomhusmiljön, vad skulle det då vara och varför?  
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