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Abstrakt 
Den här studien syftar till att undersöka hur barn i förskolan självständigt har 
tillgång till pedagogiskt material och hur förskollärare resonerar kring detta. I 
vår undersökning har vi observerat placering och tillgänglighet av pennor, 
lim, saxar, pärlor, lego, byggklossar, pussel, spel och böcker i miljön på fem 
förskolor. Genom att observera miljön och intervjua en förskollärare från 
varje besökt förskola har vi fått en inblick i hur det kan se ut i arbetet med 
den fysiska miljön inne på avdelningarna. Många förskollärare i 
undersökningsgruppen hade på sin avdelning det mesta av materialet 
tillgängligt på barnens nivå och några i gruppen förvarade mycket av det 
pedagogiska materialet på högre hyllor och i stängda skåp. Resultatet i 
studien visar att de faktorer som avgjorde det pedagogiska materialets 
tillgänglighet var barnens ålder eller hur långt de hade kommit i sitt lärande. 
De intervjuade förskollärarna påpekade även att säkerhetsfrågan var 
avgörande för vilket pedagogiskt material som fanns tillgängligt för barnen. I 
vår avslutande reflektion lyfter vi tankar och funderingar som uppstod under 
undersökningen och vad som skulle kunna forskas vidare om i ämnet. 
 
Nyckelord 
Fysisk miljö, pedagogiskt material, tillgänglighet, makt, det kompetenta barnet, 
being och becoming.  
 

Tack 
Vi vill framföra ett stort tack till alla som har stöttat oss under vårt arbete 
med denna studie. Tack till alla förskollärare som har deltagit i vår 
undersökning, ställt upp med sin tid och gjort den 
genomförbar. Avslutningsvis vill vi tacka oss själva för alla gånger vi har 
stöttat och funnits för varandra under arbetets gång.  
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Inledning och bakgrund 
Vi har under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen upptäckt att det 
kan variera hos förskolor hur tillgängligt det pedagogiska materialet är för 
barnen i den pedagogiska miljön. Pedagogisk miljö beskriver Bjervås (2003) 
som hur förskolläraren planerar och arrangerar miljö och material på 
avdelningen. I vissa miljöer kan barnen självständigt påbörja en aktivitet och 
i andra miljöer behöver de stöd från en vuxen. Med detta menar vi att några 
förskolor har pedagogiskt material som pennor, lim, saxar, pärlor, lego, 
byggklossar, pussel, spel och böcker tillgängligt i barnens höjd medan andra 
placerar delar av det pedagogiska materialet oåtkomligt för barnen på höga 
hyllor. Även om förskolor kan se liknande ut när man observerar vilket 
material som vanligtvis finns på de högsta hyllorna och vad barnen har 
tillgång till så går det inte att förutsätta att alla förskollärare tänker lika om 
miljön på dessa förskolor. Det kan troligen finnas flera olika anledningar till 
hur varje förskola har utformat sin miljö och varför de har valt att inte ha allt 
pedagogiskt material tillgängligt för barnen, medvetet eller omedvetet. 
Därför vill vi undersöka hur tillgängligt det pedagogiska materialet är för 
barnen i förskolorna och varför den ser ut som den gör. Miljön nämns fler 
gånger i förskolans läroplan som ett av förskollärarens uppdrag:  

 
Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden 
(Skolverket, 2016 s.6) 
 
Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande (Skolverket, 2016 s.9) 

 
Därför är miljön något som förskollärare alltid bör ha i åtanke i det dagliga 
arbetet inom förskolan.  
 
Utformningen av förskolans fysiska miljö har länge funnits med som en 
betydelsefull faktor för barns lek och lärande men synen på miljön och barns 
kompetens har utvecklats. Friedrich Fröbel låg bakom dåtidens barnträdgård 
som etablerades i Sverige i slutet av 1800-talet (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér, 2015). Redan då såg Fröbel barns lek och självständighet som 
värdefull. Maria Montessori som utvecklade montessoripedagogiken i början 
av 1900-talet värdesatte en planerad miljö som speglar samhället, med 
utmanande material som skulle stimulera barns sinnesutveckling (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). Reggio Emilia är ett område i södra Italien där en 
typ av förskola utvecklats och har inspirerat svensk pedagogik sedan 1990-
talet. Pedagogen Lenz Malaguzzi har förmedlat Reggio Emilias syn på barn 
som kompetenta individer med värdefulla åsikter (Rinaldi, 2006). Miljön är 
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betydelsefull i pedagogiken och det finns förutbestämda regler om vad 
miljön ska erbjuda i en Reggio Emilia- inspirerad förskola.  
Rummen ska vara utformade så barnen inte hindras i sin kreativitet, 
materialet ska vara inbjudande samt utmanande och tillgängligt på barnens 
höjd. Reggio Emilia har haft en stor betydelse för miljöns utformning och har 
även haft inflytande över andra förskolor som inte har haft en lika tydlig 
inriktning (Rinaldi, 2006). Idag arbetas det aktivt med att utforma miljöer 
som ska erbjuda barn ett tillgängligt, varierat material som utmanar leken och 
väcker nyfikenhet till ett fortsatt lärande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 
2015). Det anses betydelsefullt i dagens samhälle att möjliggöra barns 
självständighet och ge dem utrymme att starta sina egna aktiviteter 
(Maxwell, 2007). Arner (2009) instämmer i att tillgänglighet har fått en 
större betydande roll inom förskolans verksamhet, därmed ska barnen få 
möjlighet att agera självständigt och ha inflytande i den pedagogiska 
verksamheten (a.a).    
 
För att få mer kunskap om varför det ser ut som det gör i den pedagogiska 
miljön ville vi besöka förskolor för att titta och fotodokumentera men även 
samtala med förskollärare som har deltagit i arbetet med att utforma och 
utveckla miljön. I intervjuerna fick vi ta del av personalens tankar och idéer 
om miljön och skapa en förståelse för hur personalen resonerar om miljöns 
utformning. De Jong (2010) menar att den fysiska miljön ofta glöms bort och 
lätt hamnar i bakgrunden vid planering av den pedagogiska verksamheten. 
Istället hamnar fokus på att utveckla de aktiviteter som genomförs med 
barngruppen (a.a). Under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen 
började vi fundera på hur arbetslagen diskuterar sin miljö och hur den kan 
utvecklas eller vilket syfte den nuvarande miljön har. Vi ville med vår studie 
undersöka hur den fysiska inomhusmiljön kan vara uppbyggd samt hur 
förskollärare resonerar kring barns autonomi och tillgång till pedagogiska 
material i förskolan. I vårt sökande efter tidigare forskning har vi hittat 
forskning om hur det bör vara i förskolans miljö men vi har inte lyckats hitta 
någon forskning om hur det faktiskt är. Det här har bidragit till att vi vill 
studera vidare om ämnet och få en uppfattning om hur det ser ut på några 
förskolor i sydöstra Sverige. 
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2. Syfte & frågeställningar 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur barn självständigt kan ha 
tillgång till pedagogiskt material förskolan och hur förskollärare resonerar 
kring sina val om miljöns utformning.  
 
Frågeställningar:  
 

1. Hur är den fysiska miljön uppbyggd med avseende på pedagogiskt 
material? 

2. Hur resonerar förskollärare om barns autonomi och tillgång till 
pedagogiskt material? 
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3. Tidigare forskning 
 
Här redovisar vi tidigare forskning som lyfter den fysiska miljöns betydelse i 
förskolan samt hur olika forskare beskriver miljöns roll i barns lärande och 
utveckling. Vår tidigare forskning är indelad i underrubriker som kunskap om 
miljön och barns inflytande i miljön.    
 
3.1 Kunskap om miljön 
Skolinspektionen (2012) betonar hur betydelsefullt det är med 
kompetensutveckling för personalen i förskolan för att öka barns möjlighet 
till utveckling och lärande. Förskollärare behöver utveckla sin kompetens om 
hur en miljö kan utformas för att stimulera och utmana barns lärande (a.a). 
Vart de vuxna befinner sig i de pedagogiska rummen har en betydande roll 
för barnen (Mylestrand, 2012). För att kunna uppmärksamma och fånga upp 
barns intressen behöver man stanna i ett rum under en längre stund för att 
kunna utmana barnen vidare i utforskandet av materialet (a.a). Genom att 
barnen får möjlighet att ta egna initiativ och vara självständiga blir de mer 
engagerade och visar mer glädje i görandet (Walsh och Gardner, 2005). Vad 
som kan utvecklas för att öka barnens möjligheter till självständigt agerande i 
förskolan är att förskollärarna ser över att materialet finns tillgängligt. Detta 
för att inte begränsa barnets initiativförmåga och lusten att utforska sitt 
lärande (a.a). Det har länge funnits riktlinjer från socialstyrelsen för hur den 
fysiska miljön borde planeras och utformas, där det framgår att miljön ska 
vara anpassningsbar och möjlig att förändra utifrån verksamhetens innehåll 
(Socialstyrelsen, 1987).  
 
Förskollärares syn på barn, barns lärande och förskolans roll påverkar hur 
utformningen av den fysiska miljön ser ut (Åberg & Lenz Taguchi, 2018). 
Därmed är det betydelsefullt att gå på föreläsningar och göra studiebesök på 
andra förskolor för inspiration och nya idéer. För att kunna dra nytta av dessa 
besök behöver man se det som positivt och vara mottaglig för fler perspektiv 
på miljön. Genom föreläsningar och studiebesök får förskollärare möjlighet 
att upptäcka vad som kan utvecklas, förbättras och hur verksamheten ska gå 
vidare med den fysiska miljön (a.a). 
 
3.2 Barns inflytande i miljön 
Både vuxna och barn ska kunna vara delaktiga och få möjlighet att påverka 
miljön för att stimulera och utmana varje barn i den pedagogiska 
verksamheten (Socialstyrelsen, 1987). Barns delaktighet och inflytande har 
en betydelsefull del i förskolan samt att barnen ska kunna agera självständigt 
(Eriksson Bergström, 2013). Därmed behöver miljön inte bara vara 
inbjudande utan även tillgänglig för att barnen ska kunna interagera med den. 
Ett inbjudande rum med mycket pedagogiskt material tappar sitt syfte om det 
inte finns tillgängligt för barnen (Eriksson Bergström, 2013).  
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Många förskolor väljer att sortera materialet noga efter färg eller sort för att 
skapa struktur. Då pedagogiskt material sorteras skapas begränsningar hos 
barnen kring tillgängligheten eftersom att barnen inte får lika stor möjlighet 
att använda och utforska det pedagogiska materialet utifrån ett barns 
perspektiv (Lander, 2016). Att sortera och strukturera pedagogiskt material 
kan vara positivt då det tydligt framgår vilket material som finns och vart det 
är tänkt att förvaras men det behöver även finnas möjlighet att förändra 
utifrån barns idéer, tankar och resonemang. Förskollärare behöver visa tilltro 
till barns kompetens och låta dem själva få utforma miljön, detta för att barn 
ska få möjlighet till ett större inflytande och ses som medskapare i den 
pedagogiska miljön (a.a). 
 
Kommunikationen på förskolan mellan barn och vuxna behöver fungera för 
att barnen ska få möjlighet till inflytande i verksamheten (Sandberg & 
Eriksson, 2010). Likaså är tillgängligheten till det pedagogiska materialet en 
avgörande faktor för barns delaktighet. I studien framgick det att 
förskollärare ser det som betydelsefullt att barn ska ha tillgång till 
stimulerande aktiviteter och material. Genom att barnen väljer sitt material 
kan intressen tolkas av förskollärare och därmed bidra med inflytande för 
vidareutveckling (a.a).  
 
Barns delaktighet i förskolan kan synliggöras på fler sätt än att lyssna och 
låta barnen välja själva. Inflytande kan också visas genom att tolka barnens 
intressen utifrån handlingar samt att visa barnen tillit och att de betraktas som 
kompetenta och självständiga individer (Sandberg & Eriksson, 2010). 
Förskolläraren kan inta en maktposition under utformningen av den 
pedagogiska miljön (Hultqvist, 1990). Genom att välja hur miljön ska se ut 
leder förskollärare barnen i sitt utforskande (a.a). Utformningen av miljön är 
avgörande för hur barn själva kan ta egna initiativ och välja aktivitet och 
material (Maxwell, 2009). Därför behöver barnen i förskolan mötas av en 
inbjudande och inspirerande miljö för att få möjlighet att utveckla sitt 
lärande. Det behöver finnas utrymme för att experimentera och utforska för 
att skapa intresse och en vilja att lära sig mer (Maxwell, 2009).  
  
Förskolans fysiska miljö ska vara ett stöd för barns lärande för att utmana 
och inspirera varje enskild individ (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
Det ska finnas möjlighet att variera miljön i verksamheten utifrån barns 
aktiviteter och intressen, därför kan det vara betydelsefullt att låta barnen få 
inflytande över hur materialet framhävs i miljön (a.a). Förskollärares 
uppdrag är att skapa en inbjudande miljö tillsammans med barn som leder till 
ett utforskande (Palmer, 2012). Kollaborativt undersökande ger barn 
möjlighet att använda alla sina sinnen inom den fysiska miljön. Genom ett 
kollaborativt undersökande får barnen möjlighet att undersöka med hjälp av 
det material som finns tillgängligt (a.a). Barnen ska självständigt få möjlighet 
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till att känna, uppleva, utforska, lukta och samtidigt erövra kunskap med det 
som finns tillgängligt för barnen. Därmed får barnen självständigt agera och 
använda egna praktiska färdigheter och kunskaper för att våga utforska 
vidare (Palmer, 2012). 
 
För att göra barnen delaktiga i utvecklingen av miljön behöver även 
förskolläraren diskutera sitt förhållningssätt till det pedagogiska materialet 
med barngruppen (Åberg & Lenz Taguchi, 2018). Arbetslaget behöver hitta 
ett systematiskt arbetssätt för att göra barnen delaktiga i miljöns utformning 
och bjuda in barnen till en diskussion om de lärande miljöerna når önskad 
effekt eller om något behöver utvecklas. Som förskollärare är det av stor vikt 
att ta del av barnens tankar och åsikter, men även att synliggöra för barnen 
att deras synpunkter och idéer är värdefulla (a.a). Miljön ska vara ett delat 
ansvar mellan barnen och förskollärarna där båda parter ska känna sig 
delaktiga för att ge barnen möjlighet att förstå vad demokrati kan innebära 
och känna att de får agera demokratiskt (Åberg & Lenz Taguchi, 2018). 
Förskollärare behöver ständigt vara närvarande och observera barnens 
aktiviteter och handlingar för att upptäcka intressen som finns i barngruppen. 
Detta för att kunna utforma en miljö som stimulerar barnen och utmanar 
deras lust att utforska (Engdahl-Ärlemalm & Hagsér, 2015; Åberg & Lenz 
Taguchi, 2018).   
 
Johansson (2011) beskriver tre sätt att förstå barn: barn som medmänniskor, 
barn som oberäkneliga och vuxna vet bäst. Sättet att se på barn påverkar även 
synen på barns kunskap och lärande. Med barnsynen att barn är 
medmänniskor bemöter förskolläraren barnen med förtroende och tillit, ses 
barn som oberäkneliga används vanligtvis straff och belöning som metod för 
lärande. Anser förskolläraren att vuxna vet bäst får hen ett mer avvaktande 
och vaksamt förhållningssätt till barns lärande, vilket kan leda till att det 
brister i tilltron till barnens kunskap och förmågor (a.a). Johansson jämförde 
de tre olika sätten att se på barn i sin forskning, resultatet visade att 
kvaliteten i den pedagogiska miljön var starkast då förskolläraren arbetar 
med att möta barnen som medmänniskor med förtroende och tillit. 
Barnsynen hos en förskollärare kan variera beroende på hur 
arbetsförhållandena och andra faktorer som påverkar stressfaktorn ser ut. I 
stressade situationer minskar kvaliteten då det framgick att förskollärare 
tappar tilltron för barnen och intar en mer kontrollerande position i 
barngruppen (Johansson, 2011).  
 
Miljön ses i många fall som självklar men det är svårt för ett arbetslag att se 
hur barn upplever förskolans rum och material samt vad barn ser för 
möjligheter med det som finns tillgängligt (Clark, 2010). Förskolans personal 
behöver arbeta för att vara närvarande pedagoger och tyda barns handlingar 
och uttryck för att upptäcka vilka miljöer som upplevs lockande och de som 
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barn anser mindre attraktiva. Clark (2010) använder begreppet gåturer som 
en metod för att ta del av barns erfarenheter av miljön. Genom gåturer får 
barn dela med sig av sina intressen och vad de väljer att använda för material 
i rummen. När barnen får möjlighet att styra turerna framgår deras förståelser 
och upplevelser om den pedagogiska miljön tydligare för förskollärarna (a.a). 
Som grund för att barn ska kunna agera självständigt behöver de känna 
trygghet för att våga utforska sin miljö, samt utveckla sin lust att leka och 
lära. För att skapa trygghet behöver förskolan systematiskt utveckla sitt 
arbete med barns säkerhet och vara medvetna om de risker som finns i 
miljön. Genom den ökade medvetenheten ska inte barnens möjlighet till 
aktiviteter och utforskande hämmas utan verksamheten ska snarare arbeta för 
att öka förskollärarens kompetens att kontrollera de risker som finns 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8(35) 
  

 

4. Teoretiska begrepp 
I detta kapitel framförs våra teoretiska begrepp som vi använder för att tolka 
och sortera vår empiri. Begreppen är makt, det kompetenta barnet och barnet 
som being och becoming. 
 
4.1 Makt 
I vår studie har vi valt att titta på maktbegreppet för hur förskolläraren väljer 
att utforma miljön utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för barnen. Vi vill 
undersöka om förskollärarna själva har all makt över miljön eller om barnen 
får inflytande och möjlighet att känna sig delaktiga i utformandet. Foucault 
var en fransk filosof och ägnade sig bland annat åt att studera maktbegreppet 
(Dolk, 2013; Hörnqvist, 1996). Han tolkade makt även som något positivt 
(Dolk, 2013). Begreppet makt förknippas ofta med förbud och uteslutningar 
men Foucault menar att den också är produktiv och kan användas positivt för 
att skapa sanningar och kunskaper. Auktoritet kan lägga grund för 
människors attityder, känslor och handlingar (a.a). Makt utövas sällan med 
grund utifrån lagar och regler utan det är främst normer som styr och blir 
grund till vad som anses som rätt och fel. Foucault belyser att kunskap skapar 
makt även om det inte vid alla tillfällen är ett medvetet makttagande (Dolk, 
2013). Enligt Nilsson (2008) och Dolk (2013) menar Foucault att makt och 
kunskap är svårt att hålla isär då det inte går att utöva makt utan kunskap 
samt att kunskap ger makt. Eftersom lärare vanligtvis besitter mer kunskap 
än elever och barn blir det därför dem som oftast hamnar i en maktposition 
(Dolk, 2013).  
 
4.2 Det kompetenta barnet 
I vår kultur har lärande en betydelsefull roll, därför är det inte särskilt 
överraskande att det finns ett stort intresse i vårt samhälle att utveckla 
förmågan att lära (Säljö, 2000). Det har skett ett paradigmskifte i vår 
uppfattning om vad barn klarar av och förstår (Sommer, 1998). Den 
skiftande uppfattningen om barn har öppnat ögonen för ett nytt sätt att 
betrakta barndomen och barnen ses som självständiga individer med rätt att 
få framföra sina tankar och bli lyssnad på (Kjørholt, 2001). Qvortrup framför 
enligt Thors Hugosson (2002) att tanken om det kompetenta barnet inte 
heller får gå för långt. Det skiljer sig fortfarande mellan vuxnas och barns 
färdigheter, därför måste det finnas en förståelse för att barn är sårbara och 
ännu inte har nått samma utveckling som vuxna. Trots att barnen klarar 
mycket själva så behövs en viss försiktighet och att inte ge barnen riktigt lika 
mycket behörighet och ansvar som vuxna (a.a).  
 
Det kompetenta barnet är ett samlat begrepp för hur en förskollärare ser på 
den pedagogiska miljön i förskolan samt hur man ser på barn och deras 
kunskap och lärande (Bjervås, 2003). Med pedagogisk miljö menar Bjervås 
hur förskolläraren planerar och arrangerar miljö och material på avdelningen. 
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Vilken barnsyn förskolläraren har får en avgörande roll i verksamheten 
genom lärarens samspel med barnen. Lärarens syn på miljön och barns 
kompetens återspeglas i praktiken genom undervisning och genom den 
pedagogiska miljön där barns färdigheter kan framhävas och utvecklas eller 
begränsas (a.a). Då barnsynen påverkar lärarens förhållningssätt i förskolan 
är det av stor vikt att var och en reflekterar över den individuella synen på 
barns kunskap och lärande samt hur detta utspelar sig i ens yrkesutövande 
(Bjervås, 2003).  
 
4.3 Barnet som being och becoming 
Lenz Taguchi och Åberg (2013) redogör för begreppet being och menar att 
man ser på barn och deras delaktighet här och nu. Sociologen Prout (2004) 
redogör för begreppet becoming som syftar på att låta barn börja i enkla steg 
för att utmana vidare i förhållande till deras färdigheter och erfarenheter. 
Being och becoming är inga skilda synsätt som går att dela upp praktiken 
utan de kompletterar varandra och det syns delar av båda i sätten att 
undervisa i förskolan (Uprichard, 2008).  
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5. Metod  
I metodkapitlet redogör vi för våra val av intervjupersoner, 
undersökningsinstrument, genomförande, databearbetning, etiska 
överväganden och studiens tillförlitlighet.  
 
5.1 Val av intervjupersoner 
Vi började med att formulera ett missiv där det tydligt framgick vad som 
skulle undersökas, hur undersökningen skulle gå till, vilket syfte det fanns 
med undersökningen samt vilka forskningsetiska principer vi utgick från. 
Efter ett godkännande från vår handledare började vi att diskutera hur många 
förskolor vi skulle ha med i vår undersökning. I början kom vi fram till att 
skicka ut missiv till tolv olika förskolechefer men då vi endast hade tio 
veckor på oss för arbetet kände vi att det hade uppstått en tidspress om alla 
hade haft möjlighet att delta. Därmed valde vi att skicka ut vårt missiv i god 
tid till nio olika förskolechefer för att hinna besöka de valda förskolorna 
under vårt arbete. Larsen (2009) beskriver att godtyckligt urval innebär att 
forskaren väljer spridda och varierade förskolor för att få ett bredare urval. 
De kriterier vi tog hänsyn till i vårt urval är utbildade förskollärare som 
arbetar på avdelningar med så spridd ålder på barnen som möjligt, i olika 
områden i två kommuner i Sydöstra Sverige. Vi kontaktade både traditionella 
förskolor och Reggio Emilia- inspirerade för att undersöka om pedagogiska 
inriktningar spelar roll för miljöns utformning. Cheferna tog sedan frågan 
vidare till sina anställda förskollärare för att se om det fanns intresse för att 
delta. De som ville delta kontaktade oss via mail och därifrån fick de föreslå 
datum och tid för mötet inom en tidsram på två veckor. Denna metod 
beskriver Larsen (2009) som urval enligt självselektion där man frågar efter 
intresse i en större grupp och informanterna själva anmäler om de vill delta i 
undersökningen.  
 
Det gick en vecka utan att vi fick svar från våra förskolechefer så det 
skapades en oro för att inte få svar på om några förskollärare var intresserade 
inom den tidsram vi hade planerat. Därför kontaktade vi förskolecheferna via 
telefon för att fråga om de hade fått vårt missiv och om de var intresserade av 
att delta med sin förskola. Vi fick tag på alla kontaktade förskolechefer och 
under samtalen kom det fram att många hade fått informationen men inte 
hade hunnit vidarebefordra till förskollärarna. Därefter tog det ytterligare 
några dagar att få svar från de som ville vara med i undersökningarna, men 
till slut fick vi svar från fem förskollärare som var intresserade och då kunde 
vi bestämma tid och plats för besöket. Under samtalen med varje enskild 
förskollärare berättade vi att önskemål fanns om att sitta ostört när själva 
intervjuerna skulle utföras för att undvika att bli distraherad. De andra som 
inte hade möjlighet att delta i vår undersökning fick hinder på grund av 
tidspress och andra komplikationer vilket gjorde att vi hade fyra bortfall som 
inte kunde delta i vår undersökning.  
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5.2 Undersökningsinstrument 
I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi har genomfört 
observationer och intervjuer i förskolan. Larsen (2009) och Denscombe 
(2018) menar att det är fördelaktigt med kvalitativ metod då svarsfrekvensen 
ökar vid besök mot om enbart enkäter hade skickats ut till förskollärarna. 
Genom en intervju finns även möjligheten att ställa följdfrågor för 
fördjupande svar samt att förtydliga eventuella oklarheter kring frågorna 
(a.a). Vi valde att besöka fem förskolor och intervjua en förskollärare från 
varje förskola för att få undersöka så många olika miljöer som möjligt. Först 
observerade vi förskolornas miljö och tog bilder av de tomma lokalerna för 
att senare i arbetet komma ihåg hur de olika miljöerna var utformade. 
Denscombe (2018) beskriver att bildbaserad forskning är en fungerande 
metod för att samla data om sitt forskningsområde. Genom att vi började 
med att observera miljöerna var det lättare att följa med i intervjuerna efteråt 
och ställa följdfrågor och funderingar som väcktes under observationen om 
förskollärarens miljö. Fotografierna från förskolornas miljöer granskade vi 
även senare i arbetet då vi jämförde de olika fysiska miljöerna. Vi valde att 
intervjua förskollärarna efter vår observation för att få deras perspektiv på 
miljön. En semi-strukturerad intervju ansåg vi som mest relevant metod för 
att få fram den information vi var intresserade av. Denscombe (2018) 
beskriver semi-strukturerade intervjuer som en metod för kvalitativ intervju, 
där man planerar sina intervjufrågor och vissa följdfrågor i förväg men 
lämnar även utrymme för informanten att mer utförligt uttrycka sina tankar 
och idéer under samtalet. 
 
5.3 Genomförande 
Vi anlände till förskolorna några minuter innan avsatt tid för att hinna hitta 
rätt avdelning och presentera oss innan vi började observera miljöerna. Vi 
tog tid på oss när vi observerade och fotograferade rummen både som helhet 
och mer detaljerat för att skapa en så tydlig bild av miljön som möjligt. I 
observationerna fokuserade vi på hur mycket, och vilket pedagogiskt 
material som fanns tillgängligt på barnens nivå. Förvarades något material i 
skåp eller på höga hyllor observerade vi även vad arbetslaget hade valt att 
placera för material där. När vi hade fotograferat avdelningens miljö och 
bildat en uppfattning om hur den var utformad ville vi intervjua en 
förskollärare för att få deras perspektiv på miljön. Vi sökte upp 
förskolläraren som vi hade planerat att intervjua från avdelningen och 
meddelade när vi var redo att påbörja samtalet. Förskolläraren hade då 
förberett en avskild plats för intervjun där vi kunde prata utan avbrott. Vi 
deltog båda i intervjuerna för att efteråt kunna diskutera svaren vi fått och 
jämföra våra tolkningar av dem. Innan intervjun startades tillfrågade vi 
samtliga förskollärare om vi fick spela in samtalet och alla gav sitt 
medgivande. Vi valde att spela in intervjuerna för att vara säkra på att få med 
alla detaljer i samtalet och för att lättare kunna följa med och ställa 
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följdfrågor om vi ville fördjupa samtalet kring något ämne. Båda deltog 
aktivt i intervjun men den ena tog första delen av frågorna och den andra tog 
den avslutande delen för att det inte skulle bli oklart för förskolläraren om 
vem av oss som förde samtalet. Hade vi istället valt att ställa varannan fråga 
tror vi att det hade kunnat skapa en orolig stämning och påverkat samtalet 
negativt. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter på alla förskolor.  
 
5.4 Databearbetning 
Efter besöken på förskolorna började vi att transkribera samtalen. Vi delade 
upp intervjuerna och transkriberade några var. Vi bestämde vi oss för att inte 
transkribera ordagrant då våra intervjuer innehöll mycket hummanden och 
stakningar som var överflödiga i samtalen. Det sorterades även bort innehåll 
som kunde bryta undersökningens konfidentialitet. Då ingen av oss ägde en 
surfplatta fotograferades miljöerna med hjälp utav en mobiltelefon. Dessa 
bilder förde vi över på en dator för att så fort som möjligt kunna ta bort 
bilderna från mobilens kamerarulle. Detta gjorde vi för att datorn endast 
används i samband med studien medan mobiltelefonen följer med överallt 
och lättare kan hamna hos obehöriga. När vi hade transkriberat alla samtal 
skrev vi ut dem och började sortera intervjusvaren genom att klippa och 
markera i texterna. Vi började med att sortera texterna efter våra 
intervjufrågor och skapa underkategorier med skillnader och likheter. 
Därefter tolkade och sorterade vi intervjusvaren efter makt, det kompetenta 
barnet och being och becoming som är de tre teoretiska begrepp som vi har 
lyft i vår studie.  
 
5.5 Etiska överväganden 
I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra 
forskningsetiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Respondenterna som har deltagit 
i studien har blivit informerade om dessa principer inför intervjun.  
 
Informationskravet 
Inför besöket har de deltagande intervjupersonerna rätt att få ta del av vad 
studiens syfte är (Vetenskapsrådet, 2002). Förskolornas chefer och 
förskollärare kontaktades med ett missiv via mail där vi informerade vad 
undersökningen skulle handla om (Bilaga A).  
 
Samtyckeskravet  
Intervjupersonerna har själva makten över hur mycket de vill delta samt om 
de vill avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerades 
de om i vårt missiv (Bilaga A) 
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Konfidentialitetskravet 
Respondenterna i en studie ska garanteras konfidentialitet. Det innebär att 
information om dem ska förvaras oåtkomligt för utomstående och man ska 
inte kunna koppla insamlad data till varken förskollärare eller förskola 
(Vetenskapsrådet, 2002). I vårt missiv (Bilaga A) blir deltagarna informerade 
om det gällande konfidentialitetskravet samt att all insamlad data kommer 
kasseras efter arbetet.  
 
Nyttjandekravet 
Kravet ska garantera att det insamlade materialet endast används för den 
presenterade studien och inte i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet, 
2002). Detta framkommer i vårt utskickade missiv (Bilaga A).  
 
I våra observationer av förskolornas miljöer fick vi vara noga med att inte få 
med något barn när vi fotograferade. Det fanns även många kort på barnen i 
miljön som vi fick undvika att få med i våra dokumentationer av miljön.  
 
5.6 Studiens tillförlitlighet 
Denscombe (2018) menar att det finns en nackdel med att använda intervju 
som metod då det är svårt att veta om personen som intervjuas verkligen 
säger som det är. Därför valde vi att kombinera intervjuer och observationer 
som metod för att samla empiri. Genom att använda oss av både 
observationer och intervjuer kunde vi undersöka om det som lyftes i 
intervjuerna stämde överens med våra observationer av miljön på 
avdelningen, och på så vis stärka studiens tillförlitlighet. 
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5. Resultat  
I detta kapitel redogör vi vår insamlade empiri. Vi beskriver miljön hos de 
förskolor vi har besökt utifrån våra observationer samt redovisar de svar vi 
fått i intervjuerna. Vi har kategoriserat svaren i fler underrubriker för att 
underlätta läsningen. Vi har delat in våra intervjusvar i följande 
underrubriker: Den fysiska miljöns betydelse i förskolan, maktfördelning i 
arbetslagets samarbete, faktorer som avgör materialets tillgänglighet, barns 
inflytande i miljöns utformning, hur barnens intresse kan återspeglas i 
miljön, upplevda svårigheter i arbetet med miljön och respondenternas syn 
på miljöns betydelse över tid. 
 
6.1 Beskrivning av miljön 
Det vi har tittat efter i vår observation är om möblerna på avdelningen är 
höga eller låga och vad möblerna innehåller. Vi har även observerat vart man 
förvarar pedagogiskt material för skapande, konstruktion och språk. Med det 
menas material som pennor, lim, saxar, lego, byggklossar, pussel, spel och 
böcker. 
 
Förskola 1 
Här arbetar en förskollärare som vi har valt att kalla Alexis i vår studie. Vi 
observerade att saxar, lim, pennor och pärlor för skapande fanns på låga 
hyllor sorterat i flera askar. Böcker var placerade på lågt uppsatta lister där 
den lägsta listen var i golvhöjd. På de lägre hyllorna fanns material som spel, 
pussel och Plus Plus medan limpistoler fanns på höga hyllor. Det fanns fler 
låga bord i miljön intill byggklossar och lego som förvarades i lådor på 
golvet.  
 
Förskola 2 
På förskola två arbetar Kim, på Kims avdelning hade de en låg 
förvaringsmöbel i ateljén fylld med papper, pennor, lim, saxar, tejp och 
konfetti att pyssla med. Allt material var sorterat i genomskinliga 
plastbehållare som gick att lyfta ur möbeln. Byggklossar och lego fanns i 
lådor på golvet och böckerna hade sin plats i en låg bokhylla.  
 
Förskola 3 
Här arbetar en förskollärare som vi har valt att kalla för Igor. Inne i ateljén 
fanns det pedagogiska materialet som till exempel, målarfärg, piprensare, 
silkespapper, lim och saxar uppsatt på högre hyllor men även bakom stängda 
dörrar i skåp medan papper och kritor fanns tillgängligt på låga bord. 
Konstruktionsmaterial som till exempel, lego, magneter och byggklossar låg 
i genomskinliga lådor på golvet. Inne i de olika rummen fanns det även 
tomma hyllor och lådor som var utplacerade på golvet. 
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Förskola 4 
På förskola fyra arbetar Disa-Li, på hennes avdelning förvarades pussel, 
byggklossar, och magneter på hyllor och i stängda skåp. I ateljén placerades 
saxar, pennor, papper, lim, pärlor och färg på låga hyllor. Limpistol var ett av 
de material som förvarades i skåp bakom stängda dörrar. I ett annat rum 
förvarades konstruktionsmaterialet både på höga och låga hyllor medan 
böcker, pussel och Plus Plus hade sin plats på hyllor med lägre höjd.  
 
Förskola 5 
Här arbetar en förskollärare som vi har valt att kalla för Lina. När vi klev in i 
ateljén observerade vi att saxar, penslar och färg var uppsatta på högre hyllor 
medan kritor och pennor fanns i genomskinliga lådor på golvet. I ett annat 
rum observerade vi barnens tillgänglighet till böcker, konstruktionsmaterial, 
lego och byggmaterial som hade sin plats i mindre lådor på golvet.  
 
6.2 Intervjusvar  
6.2.1 Den fysiska miljöns betydelse i förskolan  
Respondenterna framförde att miljön är en viktig del i förskolans verksamhet 
som ska vara inbjudande för barnen och stimulera till lek och lärande. En av 
förskollärarna har insett hur betydelsefull miljön kan vara för att lägga grund 
till nya relationer i barngruppen. Alla intervjuade förskollärare var enade om 
att miljön är betydelsefull men vi fick väldigt olika intryck och upplevelser 
från deras miljöer. 

 
Det ska se inbjudande ut, det ska se trevligt ut, det ska vara tillåtande så det 
ska inspirera. (Kim) 
 
Jag trodde nog inte att de två skulle mötas någonstans alls nästan för de är 
inte så lika varandra och de dras inte till varandra men det är häftigt att se 
hur material, det du har i miljön, vad det kan bygga broar... Hur man ser på 
miljön och hur man försöker utforma den utifrån barnen så kan du skapa 
nya relationer, nya möten som de kanske inte skulle haft annars. (Alexis)  

 
Utifrån respondenternas svar är miljöns utformning en betydelsefull del för 
barns utveckling och lärande. En stor del av miljön tillför många nya 
perspektiv, nytt sätt att tänka och resonera utifrån hur verksamheten ska 
vidareutvecklas. Förskollärarna menar också att miljön ska vara inspirerande 
och lockande för barns utforskande samt skapa möjlighet för nya relationer 
och möten mellan barn och barn samt barn och vuxna. 
 
Tre av förskollärarna ansåg att miljön behöver förändras ibland för att skapa 
möjligheter för nya aktiviteter och intressen hos barnen. Detta då barn har 
olika intressen och förskollärare behöver ta till vara på barns intressen för att 
få möjlighet att utforma miljön utifrån deras intresse.  
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Vi försöker se den (miljön) som föränderlig och att man får utgår från 
barnens behov är ju jätteviktigt… ser man att någon miljö eller något rum 
inte fungerar som vi har tänkt, vad vi hade för syfte från början. Då får man 
också fundera på vad vi ska göra istället, om vi ska tillföra något eller 
plocka bort något. Man kanske ser att barnen visar intresse för något extra 
och då kan man plocka in lite till. Man måste vara med där och lyssna, 
observera och faktiskt våga förändra för att se vad man kan utveckla mer 
och erbjuda mer. (Alexis) 
 

I föregående citat lyfter en av förskollärarna att se miljön som föränderlig har 
en betydande roll för verksamheten. Barn har olika behov och därför är det 
viktigt med att vara observant som förskollärare för att hitta olika strategier 
och olika sätt att utforma miljön för varje individ.  
 

Sen är det tvååringar vi jobbar med och man behöver rutiner och det är så 
vi jobbar överlag och rutinerna ska sitta, och då ska man inte tillföra för 
mycket nytt som finns på deras nivå heller. Där har man ett dilemma för 
man vill tillföra nya saker men samtidigt vill man att de ska känna sig 
trygga med det som redan finns, det är en avvägning. (Igor) 

 
Det förekom också andra åsikter om miljön som föränderlig, där några 
förskollärare ansåg att det pedagogiska materialet behöver ha sin permanenta 
plats i miljön för att barnen ska känna sig trygga med miljön. Några 
förskollärare berättade att de valde att introducera nytt material för barnen, 
detta för att skapa trygghet men även visa för barnen hur det kan användas 
och att det finns tillgängligt. 

 
Det är också viktigt att introducera det nya materialet för barnen. Att man 
inte bara ställer fram saker och tänker att “ah det vet väl barn hur man ska 
leka med det” eller vad man kan göra. Att man visar att om det är ett 
matematikmaterial eller vad det nu än är att man faktiskt tar sig tiden att 
visa för barnen att nu har vi plockat fram det här och med det här kan man 
leka såhär med. Sen kanske de väljer att leka på något annat sätt, men vi 
har i alla fall visat vad tanken är med det. (Kim) 
 

Förskolläraren som i citatet ovan lyfte betydelsen av att introducera material 
för barnen nämnde även under intervjun att personalen på avdelningen vid 
återkommande tillfällen brukade sätta sig på knä i miljön för att få syn på hur 
den ser ut från barnens höjd och på så sätt försöka uppfatta omgivningen på 
samma sätt som barnen. 
 
6.2.2 Maktfördelning i arbetslagets samarbete 
I vår undersökning frågade vi vilka möjligheter det fanns till att påverka 
miljön utifrån egna tankar och idéer. Utifrån svaren vi fick förstod vi att 
arbetslaget hade en betydande roll samt vilken pedagogisk inriktning 
förskolan hade. Tre av förskollärarna ansåg att de hade en liknande syn på 
miljön som de andra i arbetslaget och när någon kom med idéer var 
kollegorna stöttande och mottagliga för varandras tankar och åsikter.  
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Några förtydligade också att om de vill förändra eller utveckla något i miljön 
och kan redogöra för vilken pedagogisk tanke som ligger bakom brukar 
arbetslaget vara villiga att åtminstone prova att ändra. 

 
Men själva miljön är lättare att titta på, sen har det att göra med vilka man 
jobbar med och hur man blir mottagen när man kommer ny till ett arbetslag 
såklart. Om man känner att det är okej att vara med och förändra miljön 
eller om man känner att man inte får, och här får man. Här är allas åsikter 
och erfarenheter och kunskaper viktiga och då blir det stor skillnad. (Alexis)  

 
I citatet ovan förklarar förskolläraren att arbetslagets åsikter har en stor 
betydelse för vilka möjligheter det finns att förändra i miljöns utformning. 
Om kollegorna är öppna för förändring blir det lättare att lyfta sina egna 
idéer.  

 
Så länge man har en tanke med vad man vill göra, man skulle inte bara 
kunna säga att jag vill ha ett busrum och inte ha någon pedagogiska tanke, 
man får alltid utgå ifrån uppdraget och läroplanen hela tiden. (Igor) 

 
Att ha ett bakomliggande syfte med de val som görs i miljön är en gemensam 
åsikt hos de intervjuade förskollärarna och därför kan ingen i arbetslaget 
ändra för mycket utan att motivera sina val och föra en dialog med 
kollegorna. 
 
Det finns alltså förskolor där det är lättare att våga vara öppen med sina 
åsikter då arbetslaget lyssnar och svarar positivt på idéerna. Några av de 
förskollärare vi intervjuade ansåg att det var svårt att påverka miljön på 
avdelningarna. Anledningarna till detta var att arbetslaget inte tänkte likadant 
om miljön och det framgick även att det fanns förskolor med strängare regler 
kring miljön. Där fanns det svårigheter med att påverka och förändra miljön 
utifrån egna argument då de arbetade utefter en framtagen mall där barnen 
ska erbjudas en specifik miljö vid varje ålder. Denna mall har utvecklats av 
personalen på förskolan under en lång tid och fortsätter att systematiskt 
revideras. Men det fanns också förskolor där synsätten skilde sig mer i 
arbetslaget vilket kan leda till svårigheter i samarbetet och med att stötta 
varandras åsikter. 

 
Jag tycker inte att jag riktigt får igenom det jag tänker. Eftersom det kanske 
handlar om att någon är kvar i det gamla tänket och inte har det nya tänket. 
(Disa-Li) 

 
Vår tolkning utifrån citatet var att förskolläraren inte alltid får igenom sina 
tankar och idéer angående utvecklandet av den pedagogiska miljön och 
därför kan det vara väldigt avgörande vilka kollegor förskolläraren har i sitt 
arbetslag för att kunna påverka miljön. 
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6.2.3 Faktorer som avgör materialets tillgänglighet  
Verksamheterna hade utformat sin miljö på olika sätt där några avdelningar 
hade i stort sett allt material tillgängligt och synligt medan andra avdelningar 
förvarade mycket material på höga hyllor och i stängda skåp. När vi 
samtalade med förskollärarna om barns tillgänglighet till det pedagogiska 
materialet fick vi olika svar. Våra respondenter kom både från 
åldersintegrerade och åldersindelade avdelningar med yngre och äldre barn i 
gruppen. Det som hamnade i fokus kring de yngre barnen var att miljön 
måste anpassas för att se till barnens säkerhet. På en åldersintegrerad 
avdelning med yngre barn hade man valt att ha mycket av materialet 
oåtkomligt för barnen för att de inte skulle kunna skada varandra med 
materialet men även för att det inte skulle bli för mycket att städa.  
 

En vass penna det måste man ha koll på och så återkommer jag till det 
dilemmat vad som funkar för verksamheten och min drömpedagogiska 
grundsyn är att jag hade gärna velat ha allting framme. Och sen även 
städning det är få grejer som stressar mig men när man ser ett pussel hällt i 
en skottkärra och då blir det okej vad har barnet för syfte nu. Ska jag bejaka 
eller? Jag blir superstressad och tänker åh vad kommer dessa pusselbitar 
att hamna nu? (Igor) 

 
Där alla barn var yngre arbetade de efter hela barngruppen i utformningen av 
miljön, vilket innebar att de tog hänsyn till barngruppens gemensamma 
färdigheter när de bestämde vad som skulle vara tillgängligt och inte. 
Respondenten menade att om materialet inte behärskades av hela 
barngruppen så valde man att inte ha det tillgängligt för barnen. En annan 
förskollärare som arbetade på en avdelning med äldre barn ansåg att 
materialet skulle vara tillgängligt för barnen, men förtydligade att 
utformningen av miljön hade sett annorlunda ut kring tillgängligheten om de 
även haft yngre barn på avdelningen. 
 

Vi är överens om att materialet ska vara på barnens höjd. Det vore konstigt 
om man hade det högt upp, en sak om man hade yngre barn men när barnen 
är fyra måste de få tillgång till det. (Disa-Li) 

 
Fler förskollärare lyfte att de anpassade miljön och tillgängligheten till 
materialet utefter de individuella behov som fanns i barngruppen. Hade något 
barn till exempel behovet att stoppa saker i munnen så kunde det eventuellt 
behövas lite extra tillsyn av personalen i vissa situationer. Om någon 
avdelning hade svårigheter med materialet genom att barn exempelvis 
använder saxen för klippa sönder saker, då valde man att arbeta mer med 
materialet för att försöka skapa större förståelse istället för att plocka bort 
det. 
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Vi har det mesta tillgängligt, har man småbarn som stoppar saker i munnen 
så får man anpassa då, just nu har vi inte det. Vi har tre stycken födda 17, 
de är våra tre yngsta. De får göra precis vad de vill de också. Vi tänker inte 
så mycket på ålder utan vi tänker på intresse och förmåga här. (Kim) 

 
Personalen på avdelningarna var noga med att se till den nuvarande 
barngruppen. Fanns det något extra behov av tillsyn eller stöd så arbetade de 
mer med det men om barnen behärskade materialet fanns det ingen anledning 
att begränsa det bara för att det finns allmänt kända risker med exempelvis 
saxar. Barn kan se fler möjligheter med materialet än vad vi vuxna kan 
föreställa oss. Förskollärarna framförde att det är lätt att reagera och bli 
stressad när ett material inte används som det från början är planerat men att 
det är också intressant att se hur vuxna och barn kan tänka och uppfatta 
situationer och material på olika sätt. En av förskollärarna kom med ett roligt 
exempel på en situation där barnen hade tillgång till det pedagogiska 
materialet i miljön och utforskade materialet på ett nytt sätt.  

 
Vi hade ett barn på förskolan då hade vi en stor lekhall för fyra femåringar 
och där var det också en åldersintegrerad avdelning och då får man ha koll 
på det här med små pärlor och så skulle vi ha det här ute (i lekhallen) och 
där var det en tillgänglig miljö faktiskt. Men då när jag kom ut en gång så 
var det sådana små små pärlor över hela golvet. Men vad har ni gjort? En 
kille sa då att han lekte att det var sandstorm. Ah okej, det var ju jättekul. 
Det kanske vi inte hade tänkt att vi skulle använda pärlorna till men visst 
var det klurigt. Men det är ju sådär kul att städa upp pärlorna (skrattar). 
Men sen har ju det här barnet ett annat sätt att se på det än vad vi har. Det 
är ju lite häftigt, att de använder material till något helt annat än vad vi 
tänkte. Men det är just bara den gången jag har varit med om sandstorm 
med pärlor (skrattar) underbara unge. (Alexis) 

 
På denna förskola fanns materialet tillgängligt för de äldre barnen så att de 
självständigt kunde plocka fram materialet de ville använda. Men när 
förskolläraren kom in i rummet blev hon förvånad när barnen hade använt de 
små pärlorna som var till för att pärla halsband och armband med till att leka 
att det var sandstorm i rummet. Hon tyckte att barnen var kreativa och att det 
var en rolig tanke men att det inte var lika roligt att städa upp alla små pärlor 
från golvet.   
 
6.2.4 Barns inflytande i miljöns utformning 
Hur barnen får inflytande i den pedagogiska miljön redogörs på liknande sätt 
av respondenterna men det synliggörs även olika sätt att arbeta. De flesta 
uttrycker att de observerar barnens intressen men ställer även frågor och 
samtalar med barnen för att synliggöra deras åsikter. 
 

Jag kan ju också tycka att det är viktigt att man involverar barnen i 
miljötänket, att det inte bara är vi vuxna som gör det vi tror att barnen vill 
ha för barnen kanske efterfrågar något helt annat. (Kim) 
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Några förskollärare berättade att de arbetade mycket med att involvera 
barnens tankar och idéer kring utformningen av miljön. Detta genom att 
ställa frågor kring barnens intresse men även vara observant på vad barn 
leker i sina aktiviteter. I kommande citat framgick det från en förskollärare 
att de arbetade mycket med att observera de yngre barnen då alla i 
barngruppen inte tar plats och uttrycker sig verbalt.     

 
Nu är det tvååringar vi jobbar med och det blir ju väldigt tolkat av oss som 
vuxna, för en del har inte språket än och kan inte uttrycka vad de gillar att 
göra. Så vi får ha antennerna utåt och vad är de fångade av och tillföra mer 
av helt enkelt. Sen finns det ju de som kan uttrycka sina tankar och 
reflektioner ganska tydligt men då blir det också ett problem och då kanske 
man bara lyssnar på den personen. Så det gäller att försöka följa gruppen 
och se vad fångas av dem just nu och sen tillföra mer av det. (Igor) 
 

Då förskolan enbart hade yngre barn försökte de tolka barnens intresse 
utefter deras handlingar, för att inte enbart de barn som pratar ska få 
inflytande i verksamheten. En annan förskola med en åldersintegrerad 
avdelning hade planerade tillfällen där de reflekterade tillsammans med 
barnen. 

 
En gång i veckan så har vi som vi kallar planerings och reflektionsmöte 
tillsammans med barnen, där vi med hjälp av fotodokumentationer tittar på 
veckan som har gått. De kan berätta för varandra för alla har ju inte varit 
med på alltihopa. En del blir jättesugna på ”åh det var jag inte med på det 
vill jag göra” eller ”åh det där vill jag göra igen” och där får de också 
vara med och önska vad de vill göra på förskolan. (Kim) 

 
I citatet ovan förklarar förskolläraren att de i slutet av varje vecka har en 
planerad gruppreflektion tillsammans med barnen där de samtalar om veckan 
som gått med hjälp av fotodokumentationer, vid detta tillfälle får barnen även 
komma med tankar och idéer för framtida aktiviteter.  
 
6.2.5 Hur barnens intresse kan återspeglas i miljön 
Respondenterna förklarade vad barngruppen visade intresse för samt hur de 
har tagit vara på det intresset. På en avdelning tyckte barnen om att dansa, 
därför hade personalen gjort plats i ett av rummen för dans. De såg till att det 
fanns musik att lyssna på och sjalar i flera färger att använda som effektfull 
rekvisita till dansen. Konstruktion och lego var något barnen visade extra 
intresse för på fler förskolor. För att bygga vidare på deras intresse hade 
personalen valt att plocka in mer material inom konstruktion. Den ena 
avdelningen hade med hjälp av barnen skapat nytt byggmaterial genom att 
återanvända förbrukningsmaterial. Förskolan där barnen visat mer intresse 
för lego hade köpt in mer varianter av lego för att barnen skulle få möjlighet 
att utmanas vidare i sitt intresse. 
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Lego älskar våra just nu så det har vi satsat lite extra mycket på nu. Vi har 
köpt in både duplo och mekaniskt lego och smålego där de följer ritningar. 
Så absolut att det är viktigt att lyssna på vad barnen vill och kanske vad de 
behöver. (Kim) 
 

Förskollärarna upplever att barnen utvecklar sina lekar när nytt material 
tillkommer eller får extra fokus i miljön. Men det handlar inte bara om att se 
till barnens intresse utan förskollärarna måste även se barnens behov och 
utveckla miljön därefter. Barnen är ofta tydliga med att uttrycka vad de vill 
så det finns en större utmaning i att bedöma vad barnen behöver. 
 
6.2.6 Arbetslagets samarbete kring den fysiska miljön  
Vi uppfattade att de flesta hade ett fungerande samarbete i arbetslaget där 
man kunde komma med egna idéer och ha en öppen dialog med varandra. De 
hade kollegor som inte var rädda för att testa olika sätt att förändra miljön för 
att upptäcka vad som passar bäst för den nuvarande barngruppen. 

 
Det fungerar väldigt bra (samarbetet), men det är ju också väldigt olika 
vilka man jobbar med och hur långt man har kommit med sitt sätt att tänka 
att det vi gör det är ju för barnen, det är verksamheten det är uppdraget. 
[...] Jag har en kollega som ofta säger “barnen först, verksamheten först” 
och det är helt rätt för det är ju det vi ska utgå ifrån hela tiden. (Alexis)  

 
Vi fick ta del av att det även förekom svårigheter i arbetslaget med att 
komma överens. Detta berodde på att de hade olika sätt att tänka samt olika 
barnsyn och sätt att vilja arbeta med miljön och undervisningen. Med skilda 
åsikter kan det uppstå svårigheter att påverka och förändra miljön. 
 

Det är svårt när man tänker olika just med miljön faktiskt. Det finns alltid 
några som vill ha det på sitt sätt och inte vill ändra sånt som alltid har varit. 
Förmodligen kommer det med tiden, vi har börjat att strukturera upp lite 
men det är väldigt svårt. (Disa-Li)  

 
De flesta av respondenterna upplevde samarbetet i arbetslaget positivt och 
möjligheten till att få komma med egna idéer kring utformningen av miljön. 
Det lyftes också att det ibland kan vara svårt om det finns för olika tankar i 
arbetslaget kring miljön men att förskollärarna ändå försöker att komma 
överens. Några av förskollärarna betonade även hur betydelsefullt det är att 
våga komma med idéer för att testa och se hur det blir utan risk för konflikt. 
 
6.2.7 Upplevda svårigheter i arbetet med miljön 
När vi i intervjuerna frågade om förskollärarna upplevde några svårigheter i 
arbetet med miljön kunde vissa svar ha liknande innehåll men ändå olika 
infallsvinklar.  
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En förskollärare kände att det svåraste var att enas i arbetslaget och skapa en 
miljö som alla var nöjda med, medan en annan hade ett fungerande 
samarbete i arbetslaget men ansåg att det var svårt att känna sig helt nöjd 
med alla rum samtidigt. 
 

Jag tror att det beror på vilka man arbetar med, jag tycker det. Det beror på 
om man gör det för barnens skull eller för sin egen skull. Jag tror mycket i 
miljön handlar om det. Att vissa kan känna, men nej vi tar inte det för det 
blir så himla stökigt, eller det blir så ohygieniskt, det blir jobbigt för oss. 
(Disa-Li) 

 
En respondent ansåg att det svåraste var att behöva frångå sin pedagogiska 
grundsyn om miljön för att kunna lösa det praktiskt på avdelningen. Att han 
vill skapa en lärande och utmanande miljö för alla barn men att det inte går 
att ha barnen utspridda i alla rum när det inte finns så många vuxna på 
avdelningen. 

Det största dilemmat är att väga det praktiska mot vad som funkar och hur 
arbetsmiljön ser ut och sin pedagogiska grundsyn. Att det är svårt att 
kombinera dem ibland. (Igor) 

 
Arbetslaget behöver också tillsammans med barnen lägga tid på att ta hand 
om sin miljö och behandla den väl för att den ska hålla. Det var ett dilemma 
som lyftes i en av våra intervjuer då det ofta prioriteras bort när tiden blir 
knapp. Att plocka fram och förbereda inför en aktivitet samt själva 
aktiviteten får störst fokus men när det sedan är dags att städa och fixa 
iordning materialet görs det sällan med den omsorg det borde. 

 
Ja, det är omsorgen om. Ta hand om den, vara rädd om den och se den som 
en kollega. Det är även många gånger som jag har hört pedagoger säga att 
vi tar det sen, sen kommer aldrig. Sen måste vara nu, du kan inte gå in och 
måla och inte skölja penseln direkt. (Lina) 

 
De svårigheter som framgick i intervjuerna var ganska individuella och flera 
grundade sig i förskolans resurser om lokaler och personaltäthet. Alla 
förskolor har olika förutsättningar så det fanns inga tydliga gemensamma 
svårigheter i arbetet med miljön. 
 
6.2.8 Respondenternas syn på miljöns betydelse över tid 
Vi frågade våra respondenter om deras syn på miljön har förändrats sedan de 
utbildade sig eller om den har förblivit samma. Våra intervjuade 
förskollärare har arbetat olika lång tid där några har varit utbildade i cirka tio 
år medan andra är relativt nyexaminerade. De som har arbetat länge upplever 
att synen på miljön har förändrats över tid med samhällets utveckling, samt 
att forskning har påverkat barnsynen och förskolans uppdrag. De som var 
relativt nyutbildade tyckte ändå att deras syn på miljön har förändrats och 
utvecklats sen de kom in verksamheten. De nyutbildade upplevde att innehåll 
och diskussioner från utbildningen blev tydligare desto längre de arbetar. 
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Jag tycker att det har förändrats sen jag började jobba överhuvudtaget, 
barn är mer delaktiga och har mer inflytande idag än vad de hade då. Och 
egentligen är det konstigt för då var vi ju fler personal. Då var det mycket 
mer nej än vad det är idag, känns som att synen på barnen har förändrats 
lite mer till det kompetenta barnet än vad det var då. (Alexis) 
 
Det har blivit en skillnad, precis när jag var nyexad så tänkte jag att det 
som finns ska stimulera barnen från vad de tycker är roligt. Nu tänker jag 
mer utifrån målstyrda processer, vilket lärande? Vilken del av läroplanen 
vill vi att miljön ska bidra till att uppfylla? Innan så tänkte jag att nu har jag 
fått med barnens intresse och det är kanon men nu är det mycket mer än det. 
Peter Pan till exempel, där finns ett kulturarv, man kan räkna Peter Pans 
fingrar och tår. (Igor) 
 
Jag tror att man har fått mer tankar på det nu och att det alltid ska finnas ett 
syfte med miljön. Jag tycker att min syn är ganska lik då som nu men man 
släpper på det ännu mer med typ “vuxengrejer”, du får testa för jag tror att 
du klarar det. (Disa Li)  

 
Några av förskollärarna berättade att de upplevde att synen på miljön har 
förändrats över tid beroende på erfarenhet och utbildning. De som hade 
arbetat i många år upplevde att det fanns en skillnad på hur de själva arbetade 
som nyutbildade men även hur synen på miljön har utvecklats över tid med 
samhällets utveckling. De nyutbildade upplevde också en tydlig förändring 
kring synen på miljön då de med tiden har fått en större inblick och förståelse 
för hur det går att arbeta med miljön. 
 
En av förskollärarna som har arbetat länge inom förskolläraryrket upplevde 
inte att synen på miljön hade förändrats. Hon har alltid haft miljön som 
hjärtefråga och sett den som betydelsefull. Redan innan hon utbildade sig till 
förskollärare upplevdes miljön inte lika inbjudande och inspirerande som hon 
kände att den kunde bli. 

 
Nej den har inte ändrats, men jag lockades av miljöns betydelse redan från 
början och därför har den alltid varit lika för mig. (Lina) 
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7. Analys  
I det här kapitlet tolkar vi vårt resultat med hjälp av våra valda teoretiska 
begrepp: Makt, det kompetenta barnet samt being och becoming. Kapitlet är 
indelat i underrubrikerna: Hur makt kommer i uttryck i miljöns utformning, 
hur synen på det kompetenta barnet kommer i uttryck i miljön och arbetssätt 
i förskolan efter barnet som being och becoming. 
 
7.1 Hur makt kommer i uttryck i miljöns utformning 
När vi samtalade med förskollärarna kring barns tillgänglighet framgick det 
att några av de förskollärare som jobbade på en avdelning med yngre barn 
oftast hade störst fokus på att anpassa miljön för att se till barnets säkerhet. I 
vårt resultat lyfte vi att en förskollärare var orolig över att ha vassa pennor 
tillgängligt för barnen i miljön då risken för skador var för stor. Därför fanns 
inte pennorna tillgängligt i miljön för någon i barngruppen även om det fanns 
barn som behärskade materialet. Här gör förskolläraren en bedömning utifrån 
vad hen anser är det bästa för barngruppen och intar därmed en mer 
kontrollerad maktposition. De andra förskollärarna anpassade till stor del 
miljön utifrån individuella behov som fanns i barngruppen. Om det uppstod 
situationer där ett barn till exempel stoppade saker i munnen valde 
avdelningen att hålla extra tillsyn i vissa situationer eller alternativt arbeta 
mer med materialet istället för att plocka bort det. Detta är olika sätt att 
arbeta med dilemman kring pedagogiskt material och det visar även på hur 
förskolläraren kan använda sin makt för att antingen främja eller hämma 
barns utveckling. 
 
7.2 Hur synen på det kompetenta barnet kommer i uttryck i miljön 
Under intervjun menade en av förskollärarna att om ett material inte 
behärskades av en hel barngrupp valde de att inte ha det valda pedagogiska 
materialet tillgängligt. En annan förskollärare som jobbade på en avdelning 
med äldre barn berättade att det pedagogiska materialet ska finnas tillgängligt 
men hade de haft yngre barn så hade tillgängligheten och utformningen av 
miljön sett annorlunda ut. Några av förskollärarna som arbetade med yngre 
barn hade materialet tillgängligt på barnens nivå oavsett ålder. Det har 
fungerat i verksamheten utan några större dilemman, därför borde inte 
barnens ålder behöva ha någon betydelse för hur tillgängligt materialet kan 
vara i förskolans miljö. Här får barnsynen en betydande roll för hur 
förskollärare arbetar när svårigheter uppstår i miljöns utformning. I vårt 
resultat framgick det av en respondent att materialet inte plockas bort om 
något barn använder saxen för att klippa sönder saker, utan då lägger de mer 
tid på att arbeta med materialet för att barnen ska få mer kunskap om hur 
materialet bör användas. Här framgår det att förskollärarna ser barnen som 
kompetenta när de väljer att främja barnens lärande istället för att begränsa 
materialet och på så sätt hämma deras lärande.  
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7.3 Arbetssätt i förskolan efter barnet som being och becoming  
Några av förskollärarna försökte utveckla miljön utefter vart varje individ 
befann sig i sitt lärande oavsett ålder. De arbetade stegvis med att utmana 
barnen vidare med ett material som anpassades utifrån barnens intressen och 
färdigheter. Att se barn utifrån being och becoming innebär att se vart barnen 
befinner sig här och nu men samtidigt ge möjlighet för utveckling och 
kommande utmaningar. I vårt resultat ser vi hur dessa begrepp visar sig på 
fler sätt, och även om de är svåra att skilja på så visar förskollärarna i vissa 
fall tydligare på det ena begreppet i sitt arbetssätt med barnen. I vårt resultat 
framgick det att det fanns förskollärare som arbetade mer med being och 
anpassade miljön utifrån vad barnen behärskade som barngrupp här och nu, 
medan det också fanns förskollärare som arbetade både efter being och 
becoming där de bejakade barnens individuella förmågor och skapade en 
miljö som kunde utmana vidare. 
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8. Diskussion 
I det här kapitlet redovisas vår diskussion där insamlad empiri ställs mot 
tidigare forskning och teoretiska begrepp. I diskussionen har vi valt att 
använda underrubriker för att tydliggöra vad varje stycke kommer att 
fokusera på. Våra underrubriker är: Förändra och utforma miljön, barns 
delaktighet och inflytande i miljön.  
 
8.1 Förändra och utforma miljön 
I våra intervjuer framkom det att förskollärarna anser att miljön ska vara 
föränderlig och att det pedagogiska materialet behöver flyttas och formateras 
om periodvis för att väcka intresse hos barnen. Det fanns även förskollärare 
som ansåg att materialet behöver ha sin plats för att skapa rutin och trygghet i 
barngruppen. Det som lyftes gemensamt av alla förskollärare var att miljön 
ska vara inspirerande och inbjudande för att få barnen att vilja utforska 
vidare. Maxwell (2009), Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar 
att miljön ska inspirera barnen till att ta egna initiativ och kunna välja sina 
aktiviteter och material att utforska. Därför ska det vara möjligt för förskolan 
att förändra miljön och det pedagogiska materialet efter barns behov och 
intressen (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999; Socialstyrelsen, 1987). 
 
Under våra intervjuer var det flera som lyfte att kompetensutveckling har 
betydelse för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Det framgick att 
personalen på en av förskolorna går på workshops för att utveckla sin 
kompetens inom det pedagogiska materialet. Personalen får fortbildning om 
hur det pedagogiska materialet kan användas i samspel med barnen men även 
av barnen individuellt. Skolinspektionen (2012) lyfter att 
kompetensutveckling för personalen på förskolan är viktigt för att få större 
kunskap om hur arbetet med miljön kan se ut samt hur miljön kan utformas 
för att utmana och stimulera barns lärande. 
 
8.2 Barns delaktighet och inflytande i miljön 
Förskollärarna vi intervjuade förklarade att barnen hade inflytande i miljöns 
utformning genom att pedagogerna observerar barnen och är lyhörda för 
deras intressen. Det barnen visar större intresse för arbetar personalen med 
att utveckla och framställa mer i miljön. Våra informanter arbetade med barn 
i olika åldrar, där det endast var yngre barn fick de ägna sig mer åt att tolka 
barnens intresse utifrån vad det väljer att utforska. De som hade blandade 
åldrar samtalade även med barnen för att ta del av deras tankar och idéer. En 
av förskollärarna berättade att de har planerade reflektionssamtal varje vecka 
där barnen får delge sina tankar och idéer för den kommande tiden på 
förskolan och på så sätt får inflytande i verksamheten. Sandberg och 
Eriksson (2010) betonar att kommunikationen mellan barn och vuxna i 
förskolan måste fungera för att barnen ska få möjlighet att påverka 
verksamheten. Åberg och Lenz Taguchi (2018) styrker att miljön ska vara ett 
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delat ansvar mellan barn och förskollärare. För att inte glömma bort att 
involvera barnen i miljöns utformning anser de att arbetslaget behöver hitta 
ett sätt att systematiskt diskutera med barnen och tydligt visa att deras tankar 
värdesätts. 
 
Av de fem förskollärarna vi intervjuade var det en förskollärare som arbetade 
i ett arbetslag där de hade hittat ett sätt att systematiskt göra barnen delaktiga 
i förskolans verksamhet, på de övriga förskolorna framgick det att barnen 
inte lika ofta delgav sina tankar och åsikter till förskollärarna men att det 
förekom ibland. Det styrker vikten av att ha reflektionstid med barnen 
inplanerat för att det faktiskt ska bli av och inte bara ibland. Genom en 
återkommande tid varje vecka får barnen möjlighet att reflektera över sina 
tankar och åsikter vilket kan leda till att barnen yttrar sig mer än om de oftast 
får spontana frågor. Detta är olika sätt för hur förskollärare arbetar och 
involverar barn inom miljöns utformning. Det är inte alla som kan komma 
med åsikter direkt om någon frågar, utan många vill ha en stund att reflektera 
och samla sina tankar innan de kommer med ett svar. 
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9. Avslutande reflektion 
I det här kapitlet lyfter vi våra upplevelser, tankar och resonemang från vår 
insamlade empiri. Samt vad som skulle kunna undersökas vidare kring 
ämnet. Våra underrubriker är: Miljön för vuxna eller för barnen, upplevda 
utmaningar med forskningsområdet och vidare forskning.  
 
9.1 Miljön för vuxna eller för barnen 
Många av förskollärarna lyfte hur viktigt det är att tänka att det som görs i 
förskolan ska vara för barnen och inte för personalen. En risk är att barnen 
begränsas i sina aktiviteter på grund av bekvämlighet hos förskollärarna, att 
vissa aktiviteter nekas och väljs bort för att det kan bli för stökigt och jobbigt 
för personalen att hantera. Det kan handla om att förskolläraren blir för 
bekväm i situationen men det kan även grunda sig i att det är personalbrist 
eller andra stressfaktorer inblandade. Johansson (2011) menar att stress kan 
påverka kvaliteten i förskolan då läraren under stressrelaterade situationer 
lätt intar en mer kontrollerande position i barngruppen.  
 
Vi upplevde att det fanns förskolor med en mer kontrollerad miljö där det 
pedagogiska materialet fanns på höga hyllor eller i skåp där barnen inte 
själva kunde hämta det. Det fanns även avdelningar som hade många 
stängningsbara rum som sällan var tillgängliga för barnen samtidigt. I 
intervjun förklarades att avdelningen arbetade utifrån olika lärstilar där 
rummen representerar olika sätt att lära, som konstruktion, språk och 
skapande. Däremot framkom det under intervjun att förhållandena på 
avdelningen gör att barnen inte kan ha tillgång till de olika rummen 
samtidigt. Vi tolkade anledningarna till detta som att de var små barn som 
inte hade kommit lika långt i sitt lärande och därför inte behärskade allt 
material men även att personalen inte var tillräckligt många för att kunna 
sprida sig över hela avdelningen. Vi ställer oss frågvisa till om deras 
arbetssätt med de olika lärstilarna verkligen når sin fulla potential om de inte 
alltid är tillgängliga för barnen. Om det finns material som stimulerar och 
utmanar alla sätt att lära i samma rum behöver barnen inte begränsas på 
grund av stängda rum. I intervjun lyftes att materialet inte var tillräckligt 
anpassat för barnens ålder för att vara tillgängligt hela tiden samt att mycket 
material var undanplockat för att det var trasigt. 
 
Fler förskolor hade materialet synligt och tillgängligt på låga bord och hyllor 
för att barnen självständigt skulle kunna aktivera sig i miljön. Det var många 
av förskollärarna som försökte utforma miljön efter de intressen de funnit 
hos barnen efter observationer av deras aktiviteter. I intervjun förklarade 
förskollärarna vad barnen visade extra intresse för just nu och genom våra 
observationer och analys av foton uppmärksammade vi att de flesta 
avdelningars miljöer återspeglade barnens intressen. Efter våra intervjuer 
kände vi att fortbildning inom materialet är något som kan hjälpa till att 
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utveckla verksamheten och barns lärande. Detta styrks av Skolinspektionen 
(2012) som menar att kompetensutveckling är viktig för att personal på 
förskolan ska upptäcka och skapa möjligheter för barns utveckling och 
lärande. De menar även att förskollärare behöver få möjlighet att 
vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter för hur miljön kan utformas 
för att bjuda in till utforskande (Skolinspektionen, 2012). Genom att skapa 
större kunskap om det pedagogiska materialet och hur det kan användas blir 
det lättare att introducera detta vidare för barnen. Nya tips och idéer kan 
hjälpa barnen att tänka vidare. Även om förskolläraren visar barnen hur 
materialet kan användas så är det slutligen barnen som ska få möjlighet att 
avgöra hur de vill interagera med materialet. 
 
9.2 Upplevda utmaningar med forskningsområdet 
Efter vår studie och insamlad empiri upplever vi att det behövs forskas mer 
kring ämnet om miljöns utformning och barns tillgänglighet till pedagogiskt 
material. Vi upplever att miljön till stor del glöms bort och man väljer istället 
att fokusera på hur aktiviteter ska vidareutvecklas. De förskollärare vi har 
intervjuat jobbar på olika sätt med barns självständighet där några låter 
barnen utforska fritt medan andra väljer att begränsa barnen av olika 
anledningar. Det behövs mer forskning för att upptäcka hur barn påverkas av 
de olika arbetssätten och kompetensutveckling för att förskollärare ska få 
möjlighet att ta del av den forskning som finns. Med hjälp av 
kompetensutveckling kan de få möjlighet att hitta ett fungerande sätt att 
arbeta med miljön för barns utveckling och lärande. Vi anser att det är 
betydelsefullt att alla förskolor prioriterar kompetensutveckling för att ha 
möjlighet att erbjuda barnen en likvärdig förskola och låta dem utveckla tillit 
till sin egen förmåga. 
 
9.3 Vidare forskning 
För att gå vidare med studien går det att göra flera intervjuer för att få 
ytterligare bredd på forskningen men även förbereda flera frågor att ställa. 
Med betydligt mer tid och resurser hade man kunnat undersöka hur barnen 
möjligtvis påverkas av tillgängligheten i miljön senare i skolåldern. Detta för 
att försöka få syn på om det skiljer sig något i barnens självförtroende och 
förmågor beroende på om de har gått på en förskola med tillgängligt material 
och möjlighet till självständigt agerande eller på en förskola där materialet 
inte varit lika tillgängligt på barnens nivå. 
 
Vi tyckte att det var intressant att besöka de olika förskolorna och få ta del av 
deras syn på den pedagogiska miljön. Förskolorna gav olika intryck och vi 
fick med oss mycket tips och tankar inför vårt kommande yrke. Eventuellt 
har vår undersökning också bidragit till en extra tanke hos våra respondenter 
även om många av dem redan tänker mycket på sin fysiska miljö. 
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Tips till kommande yrke 
Observera barnens aktiviteter för att upptäcka intressen och behov 

Gå ner på knä i miljön för att få barnens perspektiv på materialets placering 
Planera in reflektionsstund med barnen varje vecka 

Var inte rädd för att prova nytt i miljön 
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Bilaga A 
Missiv 
 

 
 
 
Till dig som förskolechef! 
Information och förfrågan om deltagande i undersökning. 
  
Vi påbörjar nu en studie där vi har som syfte att undersöka förskolans fysiska 
miljö med fokus på barns tillgänglighet till pedagogiskt material. Förskolans 
miljö är en viktig del i barns lärande och utveckling, samtidigt finns ingen 
tydlig norm hur den ska utformas. I vår studie vill vi observera hur miljön ser 
ut på några olika förskolor samt intervjua förskollärare där om hur de 
resonerar kring det pedagogiska materialet och hur det är placerat i miljön. 
  
I vår studie kommer vi att utgå från vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Det innebär att vi kommer behandla det insamlade materialet 
konfidentiellt genom att använda fiktiva namn när vi bearbetar materialet. 
Det är frivilligt att medverka och som intervjuperson har du rätt till att 
avbryta din medverkan när du vill. Vi önskar att få fotografera de tomma 
lokalerna utan att några barn finns med i materialet, för att ha som stöd i vårt 
arbete när vi ska analysera vår insamlade data.  
 
Vi heter Demila Sejdic och Sanna Carlzon och studerar till förskollärare på 
Linneuniversitetet i Kalmar. Just nu läser vi vår sjunde och sista termin och 
det är nu dags att skriva vårt examensarbete på 15 hp och ser fram emot att 
höra ifrån dig.  
  

Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss 
via email eller telefon. 
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Bilaga B 
Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor: 
Kan du berätta lite om dig själv, hur länge har du varit utbildad? Hur länge 
har du jobbat på denna förskola? Har du jobbat på andra förskolor tidigare?  
 
 
1. Berätta om hur ni arbetar med den pedagogiska miljön? 
 
2. Har ni någon pedagogisk inriktning på denna förskola? Är ni en 
traditionell förskola eller Reggio Emilia- inspirerad?  
 
3. Känner du att du har möjlighet att komma med egna idéer i miljön? 
 
4. Vad har ni tagit hänsyn till och vad har ni fokuserat mer på? varför? 
 
5. Upplever du att det finns några svårigheter med att utforma den 
pedagogiska miljön? 
 
6. Hur fungerar samarbetet i arbetslaget kring den fysiska miljön? (brukar ni 
tänka lika?)Vid vilka tillfällen diskuterar ni den pedagogiska miljön? 
 
7. Har barnen inflytande i den pedagogiska utformningen, hur?  
 
8. Finns det något pedagogiskt material ni har valt bort/lagt undan? (fanns 
det något syfte med det?)Vilket pedagogiskt material har ni tillgängligt på 
barnens nivå och varför är det just det materialet?  
 
9. Har din syn på miljön förändrats över tid? (Hur såg du på utformningen av 
miljön men även barnens tillgänglighet kring det pedagogiska materialet som 
nyutbildad och hur ser du på det idag?
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