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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra likheter och skillnader i traditionella förskolor 

samt i specialförskolor vad det gäller den pedagogiska inomhusmiljön. Studien är baserad på åtta 

intervjuer med nio deltagande förskollärare. Dessa intervjuer utfördes på utvalda förskolor. Resultatet 

vi fick fram var bland annat att miljön är en stor och betydelsefull del av förskolan enligt de 

förskollärare vi intervjuade. Att utveckla och utforma den pedagogiska inomhusmiljön innebar olika 

för förskollärarna, detta på grund av de olika förutsättningar som förskollärarna ställs inför. Vidare 

analyserade vi resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv där vi även lyfter fram de likheter 

respektive skillnader som finns i de olika verksamheterna.  
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Förord 
Denna studie har genomförts av Karianne Nuland Hansen och Jonna Steensma under det sista året på 

förskollärarprogrammet. Miljön har genom utbildningen varit en betydelsefull och viktig del för oss 

och därför var det även miljön vi valde att fördjupa oss i, i denna studie. Vårt intresse för barn i behov 

av särskilt stöd har även funnits med oss under utbildningens gång men tyvärr har detta fått en väldigt 

liten del i denna utbildning. Därav framkom vårt intresse, att få en inblick i hur miljön är utformad i 

traditionella förskolor samt i specialförskolor, vilket sedan ligger till grund för vår studie.  

Vi vill passa på att tacka de förskollärare som valt att ställa upp på intervju, vi är oerhört tacksamma 

för er medverkan och det var väldigt inspirerande att få komma ut och träffa er och höra era åsikter 

kring den pedagogiska inomhusmiljön. Vi vill även tacka vår handledare Tilda-Maria för tydlig 

feedback och stöttande ord, men även alla som tog sig tid till att läsa igenom samt stötta oss under den 

här processen.  

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Denna studie är genomförd och skriven av Karianne Nuland Hansen och Jonna Steensma. Vi kommer 

här tydliggöra hur vi lagt och fördelat arbetet i denna studie. Gemensamt har vi läst, eftersökt fakta 

samt forskning till studien i fråga. Dock valde vi att dela upp skrivandet. Vi har tillsammans skrivit 

inledningen och syftet. Jonna ansvarade till största del för tidigare forskning samt val av metod. 

Karianne har till största del ansvarat för teoretiskt perspektiv samt databearbetning och analysmetod. 

Dock vill vi poängtera att vi har hjälpts åt även med dessa delar, detta genom att vi stöttat varandra 

med referensletande men också att vi tillsammans läst igenom texterna så att båda två skulle kunna stå 

för det som står i texterna samt för att texten skulle bli så bra skriven som möjligt.  De andra delarna i 

studien har vi hjälpts åt att skriva. Ibland har vi befunnit oss på olika platser och skrivit utkast men den 

färdiga texten har vi suttit tillsammans och skrivit.  
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Inledning 

Vi anser att förskolan är en viktig del av barnens vardag. Miljöerna ska vara lärorika, utmanande samt 

inspirera till utforskande. Detta gör att miljön bör vara omformbar utifrån den aktuella barngruppen. 

Dock upplever vi att det är lätt att de pedagogiska rummens uppbyggnad samt utformning är den 

samma år efter år. Förskollärarna förändrar dock med små detaljer i de olika lärmiljöerna. I läroplanen 

står det: 
 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

(Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 6) 

 

Vi har valt att forska om förskolans pedagogiska inomhusmiljöer. Detta då vi anser att miljön är 

extremt viktigt med tanke på den tid barnen tillbringar på förskolan i dagens samhälle. Vad den 

pedagogiska inomhusmiljön är kan med exakthet vara svår att fastställa. För oss är den pedagogiska 

inomhusmiljön den miljön barnen befinner sig i varje dag och som på något sätt stimulerar till lek, 

lärande och utveckling. Då den kan upplevas som svårdefinierad valde vi att inte lägga vår definition 

av den pedagogiska inomhusmiljön i intervjufrågorna. Syftet med det var att ta reda på hur de 

förskollärare som vi intervjuat ser och tänker kring den pedagogiska inomhusmiljön.  

Förskolans uppdrag är att skapa en grund för ett livslångt lärande. Därav är det av största vikt att 

förskolan ska erbjuda miljöer som är lärorika, utmanande, utforskande samt bibehålla barnens 

nyfikenhet till omvärlden. I skollagen 8 kap. 8 § (SFS 2010:800) tas det upp att huvudmannen 

ansvarar för samt ska se till att barn erbjuds en god och lämplig miljö i förskolan. I läroplanen tas det 

upp att verksamheten ska ha en helhetssyn på barnets lärande samt behov:  
 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

(Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 5) 

 

I det sociokulturella perspektivet anser man att lärandet sker via stöttning för att kunna ta till sig nya 

kunskaper. Detta sker inte endast genom andra människor som har mer erfarenhet i olika 

händelser/ämnen, utan även genom miljön. Det är allt fler barn som diagnostiseras med olika 

diagnoser, eller är i behov av andra specifika stöttningar. Därför vill vi undersöka hur de olika 

inriktningarna av förskolorna arbetar med den pedagogiska inomhusmiljön då de båda inriktningarna 

har Läroplanen för förskolan som utgångspunkt. Det står i våra styrdokument samt i skollagen att det 

ska vara en jämställd förskola för alla (SFS 2010: 800, 8 kap. 2; Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, 

s.4) samt att förskolans måste erbjuda särskilt stöd till de barn som har behov av det (SFS 2010:800, 8 

kap. 7§). Hur tillvaratas då vikten av lärandemiljön i den vardagliga verksamheten gällande den 

traditionella verksamheten kontra verksamheten i en specialförskola för att stötta barnen i deras 

lärande. 
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Bakgrund  

Idén om förskolan går långt tillbaka i tiden. Redan i slutet på 1800-talet fanns det en form av förskola, 

men hur förskolan då såg ut skiljer sig en hel del från hur förskolan ser ut idag. Carl af Forsell var en 

viktig pionjär inom förskolan eller småbarnsskolorna som det hette på den tiden. Han började sin 

forskning med att studera de engelska småbarnsskolorna (Vallberg Roth 2011, s. 26). 

Småbarnsskolans främsta syfte var att ge omvårdnad och passande uppfostran. Den skulle även ge 

barnen aktiviteter som hade ett syfte, antingen ett fysiskt syfte eller ett intellektuellt syfte (Forsell 1841 

se Vallberg Roth 2011, s. 30). Eftersom samhället präglades starkt av den kristna tron var det bland 

annat viktigt att lärarinnan skulle vara gudfruktig samt tycka om barn. Det var av största vikt att 

barnen skulle uppfostras i den kristna tron även i småbarnsskolorna (Forsell 1841 se Vallberg Roth 

2011, ss. 29-30). Småbarnsskolan ansågs som ett första steg i de allmänna uppfostringsanstalterna. 

Därför var lokalerna viktiga, de var ”Gudens läroplansrum” (Forsell 1841 se Vallberg Roth 2011, s. 

30). Detta innebar att på väggarna hängde krucifix och undervisningen skedde vid långa bänkar. 

Lokalen skulle påminna om en kyrka och lärarinnans kateder skulle likna en predikstol samt att den 

svarta tavlan skulle påminna om psalmnumrens svarta tavla. Även skolklockan syftade till att 

efterlikna kyrkklockan (Forsell 1841 se Vallberg Roth 2011, s. 30).  Både flickor och pojkar fick gå i 

småbarnsskola men de fick inte sitta bredvid varandra i bänkarna. Pojkarna skulle sitta på vänster sida 

och flickorna på höger sida och när barnen skulle gå och sätta sig i sina bänkar fick de gå pojke och 

flicka bredvid varandra hand i hand (Forsell 1841 se Vallberg Roth 2011, s. 31).  

 

I slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet omformades småbarnsskolorna till barnträdgårdar. 

Dessa barnträdgårdar byggde på Fröbels tankar (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 22-24; Vallberg 

Roth 2011, s. 53). Det gick från att vara väldigt likt kyrkan till att vara mer likt hemmet men med 

undervisning i fokus. I barnträdgårdarna minskades antalet barn i barngruppen och det fick vara max 

30 barn i varje grupp (Vallberg Roth 2011, ss. 56-57). I samband med att småbarnsskolan 

omvandlades till barnträdgårdar förändrades även inomhusmiljön från att ha varit inspirerad av kyrkan 

till att bli inspirerad av hemmet. Hemmet blev inte bara en förebild för barnträdgårdarna, utan 

barnträdgårdarna blev även en förebild för hemmet (Vallberg Roth 2011, s. 57). Barnträdgården tog 

även inspiration från samhället och dess diskurser i den pedagogiska inomhusmiljön. Vallberg Roth 

(2011, s. 58) tar upp att lokalerna i barnträdgårdarna hade bland annat två olika slags utformningar av 

rummen. Inriktningen på dessa rum var utifrån ett maskulint samt ett feminint perspektiv, utifrån 

samhällets uppbyggnad. Detta innebar att det fanns ett snickarrum samt ett dockrum. Under 1930-talet 

stod hemmet fortfarande som en förebild för barnträdgårdarna. Synen på barn var att de bland annat 

skulle få en arbetsuppfostran och detta gjorde att miljön utformades för att skapa möjligheter för att få 

en arbetsuppfostran. Det skedde genom barnens fria lek inne i till exempel dockvrån, där flickorna 

lekte hur en fru/mamma förväntades vara i hemmet (Vallberg Roth 2011, ss. 77-78). Den fria leken 

bestod av barnens egna utformningar i hur leken skulle fortsätta. Detta utan att de vuxna kommer in 

och vägleder dem. Fram till 1960-talet skedde det ingen större förändring i barnträdgårdarnas 

utformning. Under den här tidsperioden var det mycket diskussion kring hur samhällets barnsyn var 

och det ledde sedan fram till barnstugeutredningen som kom år 1968.  

 

Den pedagogiska inomhusmiljön har under en lång tidsepok varit ett ämne där diskussioner har bildats 

om hur den ska vara samt utformas. Detta har sina rötter i att samhället förändras och med 

förändringen följer en annan barnsyn (Kihlbom 2009, ss. 124-125).  Fram till år 1968 när 

barnstugeutredningen kom skulle miljön vara så likt hemmet som möjligt, det vill säga att förskolans 

miljö hade en hemdiskurs. Fönstren skulle ha gardiner det skulle vara blommor och så vidare, det 

skulle påminna om en hemmiljö (Halldén 2009, s. 132; Nordin-Hultman 2004, ss. 61, 115-118). När 

barnstugeutredningen kom 1968 blev det istället mer fokus på lärandemiljöer och verksamheten blev 

mer inriktad på aktivitetspedagogik (Nordin-Hultman 2004, s. 61).  

När barnstugeutredningen kom var det Piagets forskning som låg till grund för förskolans verksamhet. 

År 1987 övergick barnstugeutredningen till det pedagogiska programmet för förskolan. Nu var det 
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Vygotskij och hans idéer som låg till grund för det pedagogiska programmet för förskolan (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 23-26). I det pedagogiska programmet för förskolan låg vikten på att 

förskolan skulle komplettera samt vidga och fördjupa barnens utveckling. Dock lades det fortfarande 

stor vikt på att verksamheten skulle ha sin utgångspunkt i barns erfarenheter. Även personalens ansvar 

kring planering av verksamheten skrevs fram tydligare. Särskilt förskollärarens medvetna innehållsliga 

val betonas, vilket ledde till att både långsiktig och kortsiktig planering behövde synliggöras (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 27-28). Vygotskijs forskning blev dock kritiserad. Kritiken riktades 

mot hur pedagogerna applicerade teorin till det praktiska i förskolan. Vygotskijs idéer ledde till ett 

individualiserat synsätt på hur barnen skulle bete sig. Barnens tidigare erfarenheter och egenskaper 

hamnade mer i fokus än den pedagogiska praktiken (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 28-29). På 

1990-talet blev förskolan mer inriktad på hur interaktionen och kommunikationen mellan barn och 

pedagoger. Det låg sedan till grund för utformning av en specifik läroplan för förskolan. 

 

Lärandet och undervisning förtydligades ytterligare när läroplanen för förskolan kom ut 1998 och har 

sedan dess bara fortsatt att förtydligas. Här betonas det livslånga lärandet tydligt. Genom tydligare 

styrdokument kring utbildning skulle detta leda till en ekonomisk tillväxt samt konkurrenskraft (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 30-31). I takt med att den nya läroplanen kom förändrades även 

förskollärarnas och verksamhetens uppdrag. Synen på barn och förskolans miljö har under alla 

tidsepoker inom förskolan förändrats beroende på vilken diskurs samhället befunnit sig i. Detta har 

kommit att påverka förskolans barnsyn vilket även har haft betydelse för hur förskolan ska styras och 

organiseras (Kihlbom 2009, ss. 124-125). Utformningen av olika dokument som 

barnstugeutredningen, det pedagogiska programmet men också vår nutida läroplan har påverkats av 

samhällets diskurser (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 31). När läroplanen för förskolan kom 1998 

flyttades fokus från att miljön skulle vara likt hemmet till att bli mer lärandeinriktad.  

 

2010 reviderades läroplanen för förskolan och lärandeperspektivet samt målen för verksamheten 

betonades ännu mer. Nu skulle förskolan sträva efter att barnen skulle få utvecklas i olika 

kunskapsområden (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 34). Förskolläraren fick nu riktlinjer kring vad 

som skulle finnas med i den dagliga verksamheten för att stötta barnens utveckling och lärande. Det 

fanns ännu inga uppnåendemål i förskolans läroplan utan endast strävansmål. Dock står det inte hur 

förskollärarna ska gå tillväga för att möjliggöra detta, utan det är upp till förskollärarna att organisera 

verksamheten så att verksamheten skapar möjligheter för barnen att utvecklas (Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, ss. 34-35).  Enligt Jonsdottir (2007, ss. 40-41) utgår man i dagens samhälle från att 

barnen ska erövra sina kunskaper kring omvärlden. Även att lärande sker genom fakta och förståelse 

men även genom praktiska kunskaper för att förstå sin omvärld. För att möjliggöra detta ska förskolan 

erbjuda en variation av material. Detta för att utmana barnen i olika tekniker samt komma fram till 

flera lösningar (Jonsdottir 2007, ss. 42, 44). Läroplanen reviderades ytterligare en gång 2016, då 

förtydligades vikten av att förskolan och skolan ska ha ett större samarbete med varandra. Läroplanen 

som kom 1998 var inspirerad av Reggio Emilia filosofin vilket även den nuvarande läroplanen är. 

Tidigare forskning 

Tolentino och Lawson (2017, ss. 48-49) tar i sin forskning upp förskollärarnas syn på miljön samt hur 

miljön hjälper barnen att upptäcka nya erfarenheter och saker i sin omgivning. De menar på att genom 

miljön så interagerar barnen med sin omvärld samt med materialet runt omkring dem. En vetenskaplig 

artikel som Kovac, Lund och Omdal (2017) skrivit handlar om hur olika lärmiljöer påverkar barn men 

även om hur olika kulturer påverkar. De har under sin forskning gjort semistrukturerade intervjuer 

med olika pedagoger i förskolan samt skolans verksamhet. Där påpekar de att samhällets diskurser ser 

annorlunda ut beroende på vart man bor och att det kan man återspeglas i förskolans lärandemiljöer 

(Kovac, Lund och Omdal 2017, ss. 78-79). Det här kan kopplas till den svenska förskolans utveckling 

samt se hur samhällets diskurser har förändrat och utvecklat förskolans verksamhet genom tiden. 
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Förskolor har olika förutsättningar för att utveckla en lärande miljö, flera faktorer spelar in, allt ifrån 

ekonomi till planlösning men även samhällets barnsyn. Dessa faktorer har en stor påverkan på 

utformningen av lärandemiljön (Kovac, Lund & Omdal 2017, s. 79). Kovac, Lund och Omdal (2017, 

ss. 84-85) påpekar även i sin artikel hur viktigt samspelet mellan barn och pedagog är, även pedagoger 

emellan samt till sist subjekten i förskolans verksamhet och objekten i förskolans verksamhet för att 

det ska skapas en bra grund för lärande och utveckling. Hägglund, Quennerstedt och Thelander (2013, 

s. 119) förtydligar i sin forskning vad förskolans uppdrag är: 
 

Jämfört med andra samhällsinstitutioner är inte skolans och förskolans uppdrag inriktad mot att i 

första hand hjälpa och ”ta om hand” barn som har det svårt, så att de kan bli friska, skyddas från våld 

eller få en fungerande social tillvaro. Istället erbjuder förskolan och skolan en vardagstillvaro för barn 

med olika behov och förutsättningar, men med samma rättigheter som ska tillgodoses inom ramen för 

det övergripande uppdraget att inspirera, stödja och följa upp lärande och växande. (Hägglund,  

Quennerstedt & Thelander 2013, s. 119)   

 

Hultman (2016, ss. 14-16) poängterar vikten av miljön, att barnen blir till i de olika slags miljöerna. 

Att relationerna med miljön är en viktig del i hur vi kommunicerar, samspelar samt interagerar med 

varandra. Även Linder (2016, ss. 19-22) och Isbell (2012, s.89) tar upp att rummet är som den tredje 

pedagogen, hur hon arbetar med att locka fram olika känslor och nyfikenhet i de olika slags rummen. 

Detta påverkar oss hur vi kommunicerar och samspelar med varandra (Isbell 2012, s.89; Linder 2016, 

ss. 19-22). Detta för att barnen ska kunna bli till och använda materialet på olika sätt. I senare 

forskning ligger fokus på att det ska vara lättillgängligt, tydlighet och att det ska ske med barnen 

(Linder 2016, s. 22).   
 

Arbetet med den pedagogiska miljön i förskolan innebär att både utgå från här-och-nu och att barnen 

behöver förberedas för en framtid i ett samhälle. Vi kan inte enbart ”lyssna” på barnen och 

förbehållslöst diskutera olika synsätt och lösningar, eftersom det finns kunskap och rutiner som är 

svåra att påverka. (Linder 2016, s. 43) 

 

Detta citat lyfter fram svårigheten med att utforma miljön. För det är mycket som påverkas utav 

miljön, rutiner kan behövas ändras, hur vi kommunicerar och agerar med varandra. Det lyfter även 

fram att förskollärarna ska skapa en miljö som är på barnens utvecklingsnivå samt möter deras intresse 

detta för att kunna bygga på och förlänga barnens upplevelser i miljön (Isbell 2012, s. 87).  
 

Det finns en del forskning kring materialet som finns i förskolan verksamhet. Nordin-Hultman (2008, 

s. 55) skriver att Bigtitta Almqvist gjorde en inventering där hon undersökte vilka leksaker och 

lekmaterial som finns i förskolan. Det material som ansågs vara vanligast var pedagogiskt/skapande 

material.  Även dockor, små fordon och konstruktionsmaterial var också vanligt. Mindre vanligt 

material var saker som musik, språk och litteratur. Slutsatsen av inventeringen blev att materialet hade 

ett förskolespecifik traditionsburet mönster som grundade sig i Fröbel-pedagogiken (Nordin-Hultman 

2008, s. 55). Nordin-Hultman (2008, s. 57) skriver att det finns tidigare forskning som visar på att 

förskolan miljö inte alls är så tillåtande som den sägs vara. Miljön är i stället strängt reglerad och 

ställer stora krav på att barnen ska anpassa sig samt att det finns ett litet utrymme för barn inflytande. 

Nordin-Hultman (2008, s. 57) skriver om en studie utförd av Boel Henckel. Henckel undersökte 

avståndet mellan förskolepedagogikens formulerings-och realiseringsnivå. Även om det i teorin står 

att det ska vara en pedagogik för barns utveckling som blir det istället en anpassningspedagogik som 

återfinns i praktiken.  

 

Även Eriksson Bergström (2013, s. 22) beskriver att rum kan ses som resursrika eller statiska och 

svåra att samspela med. Eriksson Bergström (2013, s. 22) skriver även att resursrika rum kan förlora 

sina möjligheter om pedagoger har för snäva regler eller begränsar barns användande av rummet. 

Något som Eriksson Bergström (2013, s.22) tar upp är Gitz-Johansen et al. (2001) forskning som 

menar att när miljön är mindre vuxenstyrd ges barnen större utrymme att förhandla kring regler och 

förhållningssätt. Grahn (1997) som Eriksson Bergström (2013, s.22) tar upp i sin forskning, menar på 

att barn leker bättre när de själva får forma miljön efter sina behov. Eriksson Bergström (2013, s. 26) 

lyfter Sandberg och Eriksson studie från 2010 där de studerar kommunikationens betydelse i barns 
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delaktighet i förskolans verksamhet. Den visar på att enligt förskollärarna är kommunikation bland det 

viktigaste när det kommer till barns inflytande och beslut som tas under dagen. Dock kunde Sandberg 

och Eriksson se att barns delaktighet inte alltid betraktas utifrån barnens handlingar och aktiviteter 

utan snarare som ett inslag i den dagliga verksamheten (Eriksson Bergström 2013, s. 26).  
 

 

Forskning inom specialpedagogiken har under de senaste 30 åren utvecklas och förändrats. Från att 

fokus har legat på huruvida de barn som är i behov av särskilt stöd ska få tillgång till förskolan har nu 

fokus skiftat till hur vi kan skapa en verksamhet för att även dessa barn ska bli inkluderade i 

verksamheten (Wolery & Bailey 2002, ss. 89-90). Tidigare forskning inom specialpedagogiken gick 

ofta hand i hand med forskning inom olika handikapp (Persson 2007, s. 32). Specialpedagogisk 

forskning har idag fått en egen plats i forskningsvärlden. Forskning kring handikapp bedrivs inom 

discipliner som medicin, teknik samt psykologi. Självklart är denna typ av forskning viktig för 

specialpedagogiken och ett samspel mellan dessa är av största vikt menar Persson (2007, s. 32). 

Persson (2007, s. 32) menar också att det på senare tid blivit viktigare att ha kunskap som är knuten till 

individerna pedagogerna möter i verksamheten, än om själva diagnosen som barnet möjligen har. Då 

det inte räcker för att kunna utveckla och anpassa en specialpedagogisk verksamhet.  

 

Även i USA har man uppmärksammat samma typ av utveckling kring specialpedagogiken. 

Bredekamp (1993, ss. 258-259) tar upp hur det i början av 1980-talet var exkluderande för barn i 

behov av särskilt stöd i förskolorna och att miljön endast skulle förändras om det verkligen behövdes 

för att ge barnet i behov särskilt stöd. Bredekamp (1993, ss. 258-259) beskriver att programmen som 

fanns för förskolan inte kunde tillgodose alla barns olika behov. Dock har denna syn förändrats även i 

USA till en mer inkluderande förskola. Inte bara utifrån pedagogiken men även utifrån mänskliga 

rättigheter och barns rättigheter. 1993 blev inkludering en viktig del av förskolan. Vilket innebar att 

den specialpedagogiska utbildningen närmar sig traditionella pedagogiska utbildningen (Bredekamp 

1993, ss. 258-259). Då det har funnits och fortfarande finns olika typer av förhållanden, processer, 

krav och värderingar i förskolans verksamhet som har ansetts/anses som normala och blivit förgivet 

tagna har det inte alltid varit lika självklart att ändra miljön och anpassa den för alla barn. Dock kan vi 

nu enligt Persson (2007, ss. 32-33) se att det sker en förändring kring detta och forskningen belyser 

miljöbetingelsen och vad det innebär.  

 

Forskning kring vad som är bäst för individen finns fortfarande men miljön har nu intagit större plats 

inom specialpedagogisk forskning. Det har sedan många år tillbaka diskuterats huruvida barn med 

svårigheter ska inkluderas eller exkluderas i förskolans verksamhet. Även hur etiskt det är att 

kategorisera barn efter vilka svårigheter de kan ha med sig har diskuterats. Det finns de som påstår att 

hela skolformen måste omstruktureras för att alla barn ska få en möjlighet till likvärdig utbildning 

(Persson 2007, s. 34). Barn i behov av särskilt stöd kan i större eller mindre utsträckning vara i behov 

av olika slags träningsformer. Det kan vara allt från social träning till kroppslig träning. Något som 

Gebbie, Ceglowski, Taylor och Miels (2011) forskade om var främst den sociala träningen och hur 

viktigt det var för lärarna att samspela med varandra för att komma vidare i undervisningen för dessa 

barn. De påpekar vikten av att kunna få tid till att reflektera med sina kollegor för att kunna förbättra 

sitt sätt att undervisa samt hjälpa barnen att komma fortare fram i träningen (Gebbie, Ceglowski, 

Taylor & Miels 2011, ss. 40-45). 

 

Specialpedagogiken uppstod för att skapa en plats för de barn som av någon anledning inte passade in 

i de vanliga barngrupperna. Barnen som åsyftades hade till största del funktionsnedsättningar som 

synnedsättningar och hörselnedsättningar medan de barnen med svårare utvecklingsstörningar länge 

hölls utanför skolan (Nilholm 2007, s. 13).  Specialpedagogiken tar vid när den vanliga pedagogiken 

inte riktigt räcker till. Dock kan detta få en negativ inverkan då skillnader mellan barn kan bli mer 

tydliga och inte lika tillåtande i vanliga förskolor (Nilholm 2007, s. 13). Detta har under åren varit 

problematiskt då barnen med svårigheter har exkluderats från förskolan och skolan för att de ansetts 

störa de andra barnens undervisning. Det har under de senare åren hårt kritiserats. Wolery och Bailey 

(2002, s. 91) samt Nilholm (2007, s. 14) menar att vi nu kan se att detta är under förändring och att 

specialpedagogikens plats får en mer accepterad syn där den bidrar till att erbjuda barn i behov av 
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särskilt stöd fler resurser och miljöer som kan gynna dem i deras utveckling. Nilholm (2007, s. 15) 

menar på att detta är positivt då specialpedagogiken erbjuder och ger möjlighet till de barnen med 

svårigheter att få möjlighet till en likvärdig utbildning. Specialpedagogiken ska även ges legitimitet 

och en förankring i vetenskaplig kunskapsutveckling.  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie var att undersöka samt jämföra förskollärarnas syn på hur de utformar och 

utvecklar den pedagogiska lärmiljön inomhus. Varför vi valde just detta ämne var för att vi ser att 

barnen tillbringar mycket tid i förskolan och när vi letade forskning kring just den pedagogiska 

inomhusmiljön i traditionella förskolor samt i specialförskolor upplevde vi att det fanns väldigt lite 

forskning om detta.  

 

Vi har gjort undersökningarna i traditionella förskolor samt i specialförskolor. Detta för att undersöka 

hur förskollärarna i de olika verksamheterna ger uttryck för hur de arbetar för att skapa en miljö som 

är lärorik, utmanade samt uppmuntra till utforskande för varje individ. I läroplanen tas det upp att 

förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: 
 

Ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 

kunskaper. (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 11) 

 

Detta citat lyfter upp vikten av förskolans miljö för barnens utveckling och lärande, men även 

förskollärarens viktiga roll i utformningen av miljön. Eftersom att miljön är så pass viktigt för barns 

utveckling och lärande är det av största intresse att synliggöra förskollärarnas uppfattningar och tankar 

kring vikten av den pedagogiska inomhusmiljön. Men också för att få fram deras ord och tankar om 

hur de arbetar för att utforma och utveckla en miljö. Studien utgår därför ifrån följande 

frågeställningar. 
 

 Hur är, enligt förskollärarna, den pedagogiska inomhusmiljön utformad för att kunna möta 

barns olika behov? 

 Hur arbetar förskollärarna med att utveckla den pedagogiska inomhusmiljön utifrån barns 

olika behov? 

 Vilka svårigheter finns det i arbetet med miljön? 

 Finns det likheter/skillnader i hur pedagoger i traditionella förskolor respektive 

specialförskolor förhåller sig till utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön? 

 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att diskutera resultatet av våra intervjuer utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, 

som även mynnar ut i ett sociokulturellt perspektiv. Vi valde det sociokulturella perspektivet då det 

omfattar stora delar av barnets uppväxtvillkor, allt från det fysiska, sociala, pedagogiska och 

psykologiska perspektivet på barndomen (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 27). Vi har i vår analys 
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använt oss av begreppen Den proximala utvecklingszonen, scaffolding, kulturella verktyg, 

appropriering och mediering för att analysera förskollärarnas berättelser. Elm Fristorp och Lindstrand 

(2012, s. 28) beskriver att vikten av kulturen och den sociala interaktion utgör en drivkraft för barnets 

intellektuella, emotionella samt den övriga utvecklingen som barnet befinner sig i. De beskriver även 

att lärande och utveckling alltid står i relation till varandra. Att det är i samspelet som barnet tar åt sig, 

approprierar, samt utför handlingar.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv tar avstamp i att Lev Vygotskij såg hur blinda, döva, dövstumma och 

barn med andra svårigheter hade svårt att förstå och göra sig förstådda i samhället. Förr i tiden var 

samhället uppbyggt så att du genom tal och skrift fick information från omvärlden och hade du 

svårigheter med detta hade du även svårigheter att samspela och interagera med omvärlden. I dagens 

samhälle kan du med hjälp av olika kulturella verktyg som har utvecklats, till exempel med blindskrift 

kommunicera med din omvärld (Van Der Veer 2007, s. 48).  Dock kunde Vygotskij enligt Van Der 

Veer (2007, s. 49) se att kulturer hela tiden utvecklas och med det även de kulturella verktygen som 

hjälper oss att kommunicera och samspela med vår omvärld. Svårigheterna ligger inte hos barnet utan 

mellan kulturen barnet lever i och barnet.  

 

Säljö (2014, s. 29) och Van Der Veer (2007, s. 48) beskriver att kulturen består av en rad olika 

uppsättningar av värderingar, kunskaper och andra resurser. Vilket vi som människor använder oss av 

i ett samspel eller i en interaktion med vår omvärld. I denna kultur återfinns olika kulturella verktyg 

som vi använder oss av för att kommunicera med varandra (Säljö 2014, s. 29; Van Der Veer 2007, s. 

48).  I de kulturella verktygen ingår också fysiska verktyg som hjälper oss att utföra våra handlingar, 

det kan vara allt från en rullstol till en penna eller en bil (Säljö 2015, s. 91). Ett begrepp som tydliggör 

detta är mediering. Med mediering menar Säljö (2014, s. 81) att vi inte kan skilja kroppen från de 

kulturella verktyg vi använder. Vi använder de kulturella verktygen tillsammans med kroppen och 

tänkandet för att delta i de sociala praktiker vi befinner oss i. Säljö (2015, s. 94) uttrycker att enligt 

Vygotskij är de kulturella verktygen en viktig del av vår interaktion med andra människor och kan ske 

genom olika typer av kommunikation, både språkliga och icke språkliga. 

 

Förskolans miljö är en fysisk kontext där många barn befinner sig. Alla som egna individer med olika 

egenskaper. Enligt Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 28) samt Selander (2017, s. 18) ingår vi alla 

oavsett kön, etisk bakgrund eller med olika svårigheter i en social värld och i ett kommunikativt 

sammanhang. I vilket det sociala samspelet har en stor betydelse samt utgör ett villkor för barnets 

utveckling. Då de kulturella verktygen utgör en del i det sociala samspelet blir de även en viktig del i 

förskolans kontext.  

 

Det sociala samspelet är en stor och viktig aspekt inom detta perspektiv och samspelet ses som en 

drivkraft i barnets utveckling, samt att lärande och utveckling sker i en relation till varandra (2012, s. 

28). Enligt ett sociokulturellt perspektiv så är de handlingar vi utför, vad vi gör och vad vi kan göra 

kopplade till de kontexter vi befinner oss i. Vi anpassar oss efter de kontextuella villkoren som finns 

(Säljö 2014, s. 129).  

 

Ett av nyckelorden i vår studie är den proximala utvecklingszonen. Begreppet innebär många olika 

aspekter. En av dessa aspekter är den vuxnas roll, eller en person som ligger före barnet i utvecklingen 

och som ger barnet möjlighet eller stöttar barnet till möjligheten att nå en högre utvecklingszon än där 

barnet befinner sig. Detta för att hjälpa barnet att komma vidare i sin utveckling (Öhman 2011, s. 53). 

En annan synvinkel här är att barnet är mottaglig för stöttning och guidning från en person som är mer 

kompetent än vad barnet själv är (Säljö 2014, s 123).  Vygotskij förklarar enligt Van Der Veer (2007, 

s. 81) att den proximala utvecklingszonen är steget vidare i barnets utveckling. Barnet har en faktisk 

utveckling där barnet klarar av att lösa problem själv. Med hjälp och stöttning från personer med en 

högre utvecklingszon kan barnet lösa problem eller utföra handlingar som de ännu inte har utvecklat 

egenskaper för att kunna lösa eller utföra själva.  Dessa personer i förskolan är oftast pedagogerna och 
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de äldre barnen. Enligt Van Der Veer (2007, s. 81) skriver Vygotskij att den proximala 

utvecklingszonen referera till saker som barnet ännu inte lärt sig men under en pågående process håller 

på att lära sig. Den faktiska utvecklingens karaktär de kunskaper som barnet har erövrat från gårdagen 

till idag och den proximala utvecklingszonen karaktär är morgondagens fortsatta utveckling. Det 

handlar även om att vi vuxna eller barn med mer kunskap, stöttar barnet i dess utveckling samt ger 

barnen kulturella relevanta verktyg som det använder sig av i sitt samspel med sin omvärld.  

 

Det är enligt Säljö (2015, ss. 99, 101-102) viktigt att vuxna, i vårt fall förskollärarna, vet vad barnen 

kan och vart de befinner sig i sin utveckling. Detta för att kunna stötta barnet där barnet är i sitt 

lärande, samt att kunna utmana och göra det möjligt för barnet att komma vidare i sin utvecklig. Det är 

dock viktigt att vi inte ger barnen för svåra uppgifter att utvecklas i för då kan barnet istället tappa 

intresset. Därför är det viktigt att förskollärarna har kunskap kring utveckling, förskolans pedagogiska 

inomhusmiljö men även kunskaper kring den aktuella barngruppen så att de kan anpassa och stötta 

barnen i den pedagogiska miljön (Van Der Veer 2007, s. 79).  

 

Enligt Säljö (2014, s. 122) menar Vygotskij att det är den miljön som barnet befinner sig i som ger 

barnet olika aktiviteter och upplevelser. Detta kan driva barnets utveckling åt ett visst håll. Det är i 

barnets miljö och omgivning som barnet erbjuds möjlighet till att utvecklas. Det är även i dessa 

praktiker som viktiga kulturella redskap görs tillgängliga för barnet. Ett annat begrepp som ligger nära 

den proximala utvecklingszonen är begreppet scaffolding. Enligt Öhman (2011, ss. 53-54) så kommer 

begreppet från Jerome Bruner som har vidareutvecklat Vygotskijs tankar kring begreppet den 

proximala utvecklingszonen. Bruner ansåg att det inte endast är lärarna eller de med en högre 

kompetens än barnets som kan stötta barnet i dess utveckling (Öhman 2011, s. 54). Det är även 

verktyg, som böcker eller andra verktyg som barnet själv kan välja att använda för att genomföra till 

exempel sin lek eller lösa det problemet barnet har. Vidare skriver Van Der Veer (2007, s 115) att det 

även kan handla om att starta upp en lärandesituation som blir svårare och svårare. I början får barnet 

stöttning, scaffolding, från till exempel en förskollärare som sedan drar sig mer och mer tillbaka ju 

mer barnet klarar själv. Säljö (2014, s. 123) beskriver också att man kan bryta ner den stora uppgiften i 

flera delar så att det blir mindre steg från start till mål.  Båda dessa begrepp beskriver Van Der Veer 

(2007, s. 133) hur bland annat Vygotskij och Bruner såg på utvecklingen som en process där barnet 

ska erövra kunskap kring hur de ska använda sig av kulturella verktyg med hjälp och stöttning från 

personer i barnets omgivning.  

 

Ett begrepp som kan kopplas ihop med den proximala utvecklingszonen är begreppet appropriering.  

Detta begrepp är enligt Säljö (2015, s. 95) den grundläggande metaforen för lärande. Lärandet sker i 

en interaktion mellan människor och i den interaktionen tar vi till oss och tar över kunskap för att 

sedan kunna omvandla det till vår egen kunskap. Här har språket och annan form av kommunikation 

en viktig betydelse och det är genom dessa vi tar till oss de nya kunskaperna samt erfarenheterna 

(Säljö 2015, s. 95). Enligt Säljö (2015, s. 97) så tar vi inte bara till oss, approprierar, språk och 

begrepp. En annan viktig del av appropreringen är att ta till sig kunskap kring hur man ska använda sig 

av fysiska redskap. Säljö (2015, s. 98) beskriver hur en approprieringscykel kan se ut. Han beskriver 

att när vi tar till oss något sker det som i en cykel eller i en gradvis process och detta gäller både de 

fysiska redskapen samt de språkliga redskapen. Säljö (2015, s. 97) menar på att först finns det en 

inledande fas, sedan en fördjupad exponering, därefter en partiell behärskning för att sist självständig 

behärskning.  

 

Säljö (2015, s. 98) beskriver att vi går igenom denna process varje gång vi tar till oss något nytt för att 

kunna utföra handlingen eller använda oss av ett kulturellt verktyg. Det är viktigt att vi får möjligheten 

till att ta till oss, appropiera, nya kunskaper för att vidare kunna agera i nya sociala praktiker (Säljö 

2015, ss. 119-120).   
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Metod 

Val av metod 
I vår studie använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Fägerborg (2011, s. 88) beskriver att intervjuer är 

en kommunikationsform där en ställer frågor och en respondent som svarar på de frågor som ställs. En 

kvalitativ intervju innebär att man vill förstå den andras perspektiv och värld (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 39). Den kvalitativa intervjumetoden lämpade sig då vi i vår studie ville komma åt 

förskollärarnas syn och tankar på den pedagogiska inomhusmiljön samt deras erfarenheter. Dessa 

intervjuer kan skilja sig åt beroende på hur man lägger upp intervjun, vilka redskap man använder 

samt hur många som är delaktiga (Fägerborg 2011, s. 88). Metoden vi valt att använda oss av är 

enskilda semistrukturerade intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 37-38). Den metoden 

tillämpades vid alla intervjutillfällen förutom vid ett tillfälle, då två förskollärare deltog tillsammans 

vid samma intervjutillfälle. Under intervjutillfällena förde vi anteckningar samt spelade in intervjuerna 

som vi sedan transkriberat. Detta material har vi sedan analyserat utifrån en kvalitativ analysmetod. 

 

Den semistrukturerade intervjumetoden valdes för att synliggöra respondenternas tankar gällande den 

pedagogiska inomhusmiljön, samt att vi ville komma åt individperspektivet. Fokus var att låta 

respondenterna utveckla sina svar och delge oss sina egna erfarenheter, upplevelser och tankar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53; Fägerborg 2011, ss. 85, 88 & 96; Löfgren 2014, s. 150). I 

denna studie med semistrukturerade intervjuer har vi utgått från sex stycken specifika nedskrivna 

intervjufrågor. Dessa intervjufrågor ligger till grund för att få svar som är så relevanta som möjligt för 

vår studie. Vi använde oss även av följdfrågor (Fägerborg 2011, ss. 99-100). Följdfrågorna var ett sätt 

för oss att visa ett intresse av det respondenten berättar, vilket ledde till djupare och utförligare svar 

kring den aktuell fråga (Löfgren 2014, s. 150). Även Dahlgren och Johansson (2015, s. 166) tar upp 

vikten av följdfrågor gällande den kvalitativa intervjumetoden. Följdfrågorna kan leda till att vi får ett 

rikare innehåll och komma mer in på djupet.   

 

För att en tvåvägskommunikation skulle uppstå mellan intervjuaren och respondenten planerade vi att 

både Karianne och Jonna skulle delta på alla intervjuer. En tog ansvar för intervjun medan den andra 

förde anteckningar. Avsikten med detta upplägg var att ge respondenten möjligheter till att utveckla 

sina svar, samt att respondenten känner att hen får full uppmärksamhet (Ehn & Klein 1994 se 

Fägerborg 2011, s. 87; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 49; Löfgren 2014, ss. 147-148). Syftet 

med ljudupptagningen under intervjutillfällena var för att ges möjlighet att efteråt kunna lyssna, 

analysera samt reflektera (Dahlgren & Johansson 2015, s. 166; Fägerborg 2011, ss. 104; Löfgren 

2014, s. 151).  

 

Vi behövde under tidens gång ta hänsyn till de nackdelar som uppstod gällande våra intervjuer. En risk 

var att respondenten som visste om vårt syfte kunde framhäva vissa saker eller kanske tona ner andra 

saker för att få det att låta bättre än vad det egentligen är. En annan risk var att frågorna kunde 

besvaras väldigt kortfattat vilket kunde leda till ett mindre innehållsrikt samtal som inte ledde till ett 

djupare plan (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 45; Fägerborg 2011, s. 103). Vi behövde även ta i 

beaktning att respondenterna kunde modifiera sina svar utifrån vad de tror sig förväntas att svara 

(Fägerborg 2011, s. 90).  

 

Under intervjutillfällena var det av vikt att ha en bra diktafon. Detta för att vi tydligt skulle höra de 

svar och kommentarer vi fick. Vi behövde även ta hänsyn till miljön, som att sitta i ett rum där man 

inte störs av yttre ljud samt omgivning. Detta för att få så bra intervjumiljö som möjligt (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 43 & 50; Fägerborg 2011, s. 105). Eftersom vi valde att ha med 

ljudupptagning i samband med våra intervjuer behövde vi tid för transkribering. Då detta är viktigt för 

att synliggöra en helhet (Fägerborg 2011, ss. 105, 107-109). Gällande transkriberingen var vi 

medvetna om att urskilja det talande språket på ljudupptagningen och göra om det till ett mer skrivet 
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språk (Fägerborg 2011, s. 107). Vi har vid transkriberingen lagt fokus på att översätta från talspråk till 

skriftspråk.  

 

Vi var medvetna om att användning av intervjuer som metod kunde innebära att respondenten när som 

helst kunde dra sig ur. Vilket innebar att vi inte skulle kunna använda oss av det material som 

behandlar just den personen i vår färdiga studie (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 43). Innan 

intervjuerna ägde rum skickade vi ut en samtyckesblankett. I denna blankett tydliggjorde vi att 

deltagande i denna studie är frivilligt samt att de kommer vara anonyma. Vilket vi kommer gå närmare 

in på i forskningsetiska övervägande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 43).  

Urval och avgränsningar 
För att kunna möta studiens syfte och frågeställningar behövde vi göra ett urval av intervjupersoner. 

Vi valde därför att intervjua förskollärare. Vi utgick från en förskollärare per vald förskola. Detta då 

förskollärare enligt läroplanen åligger ansvaret för det pedagogiska lärandet (Läroplan för förskolan 

Lpfö 98 2016, s. 11). Vi anser att det pedagogiska lärandet inte bara är de aktiviteter som händer i 

förskolans verksamhet, utan lärandet sitter också i miljön (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 

176). Sammanlagt utfördes åtta intervjuer med nio deltagande förskollärare på olika förskolor. Det var 

två förskollärare på en traditionell förskola som ville delta i intervjun, därav blev det nio deltagande 

förskollärare.  Fyra intervjuer skedde på traditionella förskolor och resterande fyra intervjuer på 

specialförskolor. Detta för att vi skulle få möjlighet att upptäcka likheter samt skillnader i de olika 

inriktningar som förskolorna har. Endast förskollärare bidrog som respondenter i vår studie. Vissa av 

dem var dock vidareutbildade till specialpedagoger och lärare för de yngre åldrarna i skolan. Hur 

gamla, vilket kön förskolläraren hade samt när de hade gått klart sin utbildning valde vi att inte lägga 

någon vikt på. Däremot var deras utbildning samt vilken inriktning som fanns på förskolan viktig för 

oss. All intervjudata spelades in under intervjuerna och det är utifrån transkriberingarna från dessa 

inspelningar som resultatet och analysen skrivits fram.  

 

De specialförskolor som valde att delta i vår studie inriktade sig på olika funktionsnedsättningar, allt 

från autismspektra till multifunktionsnedsättningar. Vilken kategori av funktionsnedsättningar som 

förekom på förskolan valde vi att bortse ifrån. Vårt fokus syftade på förskollärarens syn gällande den 

pedagogiska inomhusmiljön. Inte heller hade barnens ålder hade någon betydelse i vår studie.  

Genomförande 
I vår undersökning gällande förskollärarnas syn på miljön tog vi först reda på vilka alternativa 

förskolor som fanns i den staden vi befann oss i. Vi började med att googla fram traditionella förskolor 

samt specialförskolor för att kunna läsa lite om förskolorna på deras aktuella hemsida. Vi tog även 

tillvara på de kontakter vi har inom förskoleverksamheten. Dock valde vi bort våra aktuella 

arbetsplatser. Däremot var vi på en av våra VFU förskolor men valde då att intervjua en förskollärare 

på en annan avdelning. För att intervjun skulle bli så objektiv som möjligt fick den person som inte 

hade koppling till förskolan ansvara för intervjun. För att säkerställa ett visst antal förskolors respons 

valde vi att maila till tio olika förskolor, varav fem var specialförskolor och de andra fem var 

traditionella förskolor.  

 

Då svarsfrekvensen på vårt mail blev lägre än vad vi förutspått valde vi att ringa till andra förskolor 

som vi uppfattade intressanta. Vi blev väl bemötta av dem som vi ringde upp och de ställde sig 

positiva till att delta i vår studie genom en intervju.  

 

Vi övervägde, som vi tidigare tagit upp, mellan valen att göra observationer eller intervjuer. Beslutet 

att välja en semistrukturerad intervjumetod anser vi så här efterhand var det mest passande valet för 

vår studie. Den semistrukturerade intervjumetoden upplevde vi synliggjorde förskollärarnas perspektiv 

på den pedagogiska inomhusmiljön och de likheter och skillnader som fanns mellan de olika 
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verksamheterna. Detta för att det åligger förskollärarna att ta tillvara på barnens intressen och 

nyfikenhet för att sedan kunna utveckla och utforma en miljö som är till för alla barn (Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 2016, s. 6).  

 

Vår beräkning av tidsspannet gällande intervjuerna förutspådde vi till cirka 30-60 minuter, men efter 

att ha gjort två intervjuer insåg vi att intervjuerna max tog 45 minuter. Vi utgick från sex stycken 

förutbestämda frågor, dessa finns i bilaga 1, som är kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar.  

Under intervjutillfällena tillkom det även en del följdfrågor. De största svårigheterna vi stötte på när vi 

genomförde datainsamlingen var vår bristande kunskap kring hur vi på bästa sätt kunde genomföra 

intervjuerna samt att det från början var svårt att få tag på förskolor. Vi noterade även att på grund av 

vår bristande kunskap i att hålla intervjuer, var det ibland svårt att komma på följdfrågor samt att vid 

tillfällen leda respondenterna tillbaka till ursprungsfrågorna och vårt syfte med intervjun.  

 

Vid intervjutillfällena var vi väldigt tydliga med när intervjuerna började samt när den avslutades. Vi 

tydliggjorde studiens syfte och såg till att vi fick in deras samtyckeblankett innan vi påbörjade 

intervjun. En annan viktig aspekt var att klargöra våra roller under intervjun. Den som ledde intervjun 

gick även igenom studien och dess syfte samt tog in samtyckeblanketten. Den som antecknade gjorde 

endast det och sparade sina frågor till slutet. Vi lät respondenten ta den största delen av intervjun, detta 

vill säga att vi lät förskolläraren få svara i sin egen takt. Anledningen till det var, upplevde vi, att 

respondenten gav mer utförliga svar om vi tog ett steg tillbaka. 

 

Den som höll i intervjun ansvarade även av transkriberingen av denna. Syftet med det upplägget var 

att bli medveten om hur intervjun gått och att utifrån den vetskapen utvecklas till nästa intervjutillfälle. 

När vi var klara med alla intervjuerna gjorde vi en gemensam analys utifrån en kvalitativ analysmetod 

gällande det materialet vi fick in.  

 

Dock tog transkriberingen lång tid och det var svårt att veta vad vi skulle ta med i transkriberingen. 

Detta då vi under intervjuerna ställde en del följdfrågor som inte alla var lika relevanta för just vårt 

syfte men ändå väldigt intressanta att få svar på (Löfgren 2014, s. 147). När vi transkriberade det 

insamlade materialet så fick vi flera gånger gå tillbaka för att lyssna och kontrollera om vi skrev rätt 

och om vi hörde rätt. Detta för att säkerställa transkriberingens reliabilitet (Öberg 2015, s. 63).   

 

 

Databearbetning och analysmetod 
Transkribering av ljudmaterialet utfördes i nära anslutning till varje avslutat intervjutillfälle. Syftet 

med det var att komma ihåg vad som sagts men också för att kunna analysera det material vi samlat in. 

Det var viktigt för oss att kunna gå tillbaka och lyssna på inspelningarna så att vi inte missade viktiga 

delar i transkriberingen samt i analysen. Vi behövde även säkerställa att vi skrev ner det som sades 

ordagrant, detta för att analysen skulle vara av en hög kvalitet (Löfgren 2014, s. 151; Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 52; Back & Berterö 2015, s. 152). Vi deltog båda två på alla intervjuer 

som gjordes och vi transkriberade fyra intervjuer var. Eftersom vi genomfört och spelat in alla 

intervjuer tillsammans kunde vi också gå tillbaka och lyssna på ljudinspelningarna. Vi fick på så sätt 

välskrivna och bra transkriberingar och detta ledde till att vi på ett bättre sätt kunde analysera 

materialet och inte missa viktiga aspekter (Tholander & Cekaite, 2015, s. 203). För att en analys ska 

bli så trovärdig och bra som möjligt tillbringade vi åtskillig tid på att läsa kring tidigare forskning men 

också kring hur vi på bästa sätta kunde göra våra analyser.  

 

Under transkriberingen av våra texter valde vi att markera det vi tyckte var relevant och viktigt för vår 

studie med röd text. Detta för att vi lättare kunde gå tillbaka i transkriberingstexterna när vi gjorde 

analysen men även för att synliggöra studiens frågeställningar i transkriberingen. Det var ett sätt för 

oss att sortera det viktiga materialet vi samlat in. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 223) menar att 

det är viktigt för att kunna bekanta sig med materialet. Vi upplevde dock vissa svårigheter i 
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sorteringen av vårt material. Då mycket av materialet var intressant var dock inte allt relevant till just 

vår studie. Vilket Rennstam och Wästerfors (2015, s. 228) menar är essentiellt att man gör, då inte allt 

insamlat material kan vara med. Vi valde att analysera vårt material utifrån kvalitativ analysmetod. 

Det finns många riktlinjer, exempel och förslag på hur man kan göra en kvalitativ analysmetod. Enligt 

Fejes och Thornberg (2015, s.36) menar Patton (2016) att det inte finns några absoluta regler för hur 

en kvalitativ analysmetod kan gå till. Dock är det viktigt att på ett trovärdigt sätt visa vad 

datamaterialet tillför utifrån studiens syfte och generera till nya förståelser och sätt att se på världen. 

Vi har utifrån kvalitativ analysmetod sorterat, kategoriserat och presenterat vårt insamlade material. 

Då vi använde oss av intervjuer som datainsamlingsmetod ansåg vi att kvalitativ analysmetod kunde 

hjälpa oss i vårt arbete med analysen. Fejes och Thornberg (2015, s.34-35) beskriver att när man 

använder kvalitativ analysmetod så är det under denna process som man undersöker och arrangerar sitt 

insamlade datamaterial. För att få fram vad som var av vikt i vårt material fick vi bryta ner det 

transkriberade materialet för att sedan sortera upp det, skapa mening och identifiera viktiga mönster av 

det vilket Fejes och Thornberg (2015, s. 35) även tar upp som en viktig del i kvalitativ analysmetod. 

Detta hjälpte oss då vi i vår studie ville komma åt olika mönster och hitta det som förskollärarna ansåg 

var viktigt. Här nedan belyser vi hur analysen gick till, vilka kategorier vi använde oss av samt de 

begrepp som används i analysen. Detta är även något Fejes och Thornberg (2015, s. 35) benämner som 

en del i en kvalitativ analys.  

 

Gällande strukturen och ordningen i analysmomentet tog vi det steg för steg. Först läste vi igenom 

materialet för att därefter bryta ner det i mindre textfragment. Det underlättade för vidare analys samt 

att få fram ett resultat. Detta analysmoment hjälpte oss att upptäcka mönster i vårt insamlade 

datamaterial (Fejes & Thornberg 2015, ss 34-35). Enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 35) är det en 

utmaning att skapa en mening av allt datamaterial som samlats in under insamlingsmetoden, det var 

även något vi upplevde. Under intervjuns gång hade vi sex stycken bestämda frågor som vi ville ha 

svar på men det ställdes även en hel del följdfrågor. Alla följdfrågor var dock inte relevanta för vår 

studie vilket gjorde att vi behövde, under transkriberingen tänka oss för vad som var relevant att ta 

med och vad som inte medförde något till vår studie. Dock upplevde vi alla svar från respondenterna 

som mycket tänkvärda och intressanta.  

 

Syftet var att undersöka likheter och skillnader i traditionella förskolor samt specialförskolor men även 

synliggöra förskollärarens syn på den pedagogiska inomhusmiljön. Fejes och Thornberg (2015, s. 35) 

skriver att analysen kan rikta in sig på, som i vårt fall, att jämföra men också se om det finns något 

gemensamt eller något som skiljer förskolorna åt. Fejes och Thornberg (2015, s. 37) beskriver Kvales 

(1997) fem huvudmetoder för en kvalitativ analysprocess. De fem huvudmetoderna är koncentrering, 

kategorisering, berättelse, tolkning och Ad hoc. Fejes och Thornberg har ’ven lagt till en sjätte 

huvudmetod som är modellering. Vi har tagit inspiration av dessa då vi anser att de lyfte och påminde 

oss om viktiga aspekter för hur en analys kan te sig. En av dessa fem huvudmetoder är kategorisering. 

Kategorisering innebär att man kodar materialet i olika kategorier samt att man kan strukturera likheter 

och skillnader (Fejes & Thornberg 2015, s. 37). Vi valde att använda oss av våra frågeställningar som 

kategorier för att kunna se likheter och skillnader samt för att kunna strukturera upp analysarbetet på 

ett tydligt sätt och synliggöra våra frågeställningar. I vår analys väljer vi att lyfta fem teoretiska 

begrepp som vi analyserar det insamlade datamaterialet utifrån.  Fejes och Thornberg (2015, s. 37) har 

lagt till en sjätte huvudmetod som är modellering, detta innebär att man i analysen tar fram teoretiska 

begrepp och lyfter relationen dem emellan för att kunna skapa ett teoretiskt resonemang i analysdelen. 

Våra teoretiska begrepp som tydliggörs i analysen är den proximala utvecklingszonen, scaffolding, 

appropriering, mediering och kulturella verktyg. Vi valde dessa begrepp då de är bärande begrepp 

inom ett sociokulturellt perspektiv samt att dessa begrepp hjälpte oss i vår analys att förklara hur saker 

hänger samman vilken även är en del av modellering (Fejes & Thornberg 2015, s 37) 

Forskningsetiska överväganden  
Gällande vilken metod vi skulle utgå ifrån vid insamlingen av data, kom fler förslag upp. Viktigt var 

att metoden på ett så rättvist sätt som möjligt beskriver förskollärarnas syn och tankar gällande den 
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pedagogiska inomhusmiljön och dess betydelse. Därför var vi först inne på att observera barnen i den 

pedagogiska inomhusmiljön. Då det är barnen som avspeglar om miljön är anpassad efter dem eller 

inte. Dock insåg vi ganska snabbt att detta skulle medföra vissa svårigheter. Dels skulle vi då behöva 

samla in vårdnadshavarens samtycke men även barnens samtycke. Hur vet vi att barnen verkligen har 

gett sitt samtycke som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, ss. 37-38) tar upp i sin forskning. Därför 

kom vi fram till att intervjuer av förskollärare skulle vara en bra metod till att få fram tankar kring 

miljön. Vi insåg dock att detta också kunde medföra många etiska dilemman.  

 

Innan intervjuerna genomfördes fick förskollärarna skriva på en samtyckesblankett där vi lämnade 

information kring studien. I samtyckesblanketten informerades förskollärarna om hur intervjun skulle 

gå till väga (Löfdahl 2014, s. 36). Vi samlade in blanketterna vid intervjutillfället och hade alltid med 

oss extra om det var någon som ville ha ett exemplar. Vid intervjutillfällenas start informerade vi om 

hur intervjun skulle gå tillväga. Det var en av oss som intervjuade och den andra satt med och kunde 

ställa eventuella följdfrågor i slutet. Förskollärarna som ställde upp på intervjuerna var väldigt positiva 

till att delta och berättade gärna om miljön men också om verksamheten. Detta medförde att vi 

behövde vara extra noga med vad vi tog med i våra transkriberingar, var vi bevarade 

samtyckeslapparna samt att vi såg till att ljudfilerna fanns på ställen där bara vi kunde komma åt dem. 

I transkriberingarna har vi avidentifierat alla namn och samtliga kopplingar som skulle kunna 

identifiera vilka förskolor vi har besökt och vilka förskollärare vi har intervjuat (Löfdahl 2014, s. 38; 

Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Det materialet som vi samlat in har bara förts mellan oss studenter och 

vi har varit noga med att inte prata om vilka förskolor som deltagit i intervjuerna. Materialet kommer 

även att raderas efter att denna studie blivit godkänd, detta har Löfdahl (2014, s. 38) men även 

Vetenskapsrådet (2017, s. 40) tagit upp i sina texter angående god forskningsed.  

 

Flera faktorer var viktiga i vår studie. En faktor var att vara väl förberedda till intervjuerna. Detta för 

att förskollärarna skulle känna att även de fick ut någonting av intervjutillfället. En annan betydande 

faktor var bemötandet. Att respondenterna kände att de blev bemötta med respekt, öppenhet och 

nyfikenhet inför deras tankar, syn och perspektiv kring den pedagogiska inomhusmiljön. Samt att 

ingen skulle känna sig kränkt (Löfdahl 2014, s. 37; Vetenskapsrådet 2017, s. 12). Vid transkriberingen 

av ljudinspelningarna var vi uppmärksamma på att inga namn kom med och att det som förskollärarna 

berättade kom fram på ett rättvist sätt samt för att inte skapa någon form av negativ bild av det 

förskollärarna berättat. Detta också för att vi fick en del känslig information från våra respondenter 

som gjorde att vi var extra noggranna i våra transkriberingar med att inte skriva med vissa delar och att 

ändra namn på förskola, avdelning samt på personal eller barn direkt när vi transkriberade. Vi 

upplevde att det var till en fördel att vara två stycken i transkriberingsarbetet. Det underlättade i arbetet 

att få fram bra och tydliga transkriberingar.  

Studiens kvalitet 
Det var otroligt givande och intressant att få komma ut till de olika förskolorna och få möjlighet till att 

intervjua förskollärare. Vi upplevde dock att vårt val att intervjua förskollärare även medförde en del 

svårigheter. Dels för att vi själva inte hade så stor erfarenhet och kunskap kring att intervjua personer 

men vi upplevde också vissa svårigheter i de frågor vi ställde. Det kunde ibland vara svårt att få svar 

på det vi verkligen ville komma åt (Löfgren 2014, s. 147). En del av vårt syfte med vår studie var att 

jämföra likheter och skillnader mellan traditionella förskolor och specialförskolor. Därav så var 

intervjuer en bra metod för oss gällande att verkligen få fram förskollärarnas syn på den pedagogiska 

inomhusmiljön. Dock upplevde vi att det var svårt att få tag på förskolor och förskollärare som ville 

ställa upp och bli intervjuade (Löfgren 2014, s. 148).  Vi fick dock ett positivt bemötande av de 

förskollärare som valde att ställa upp. De allra flesta delade gärna med sig av sin syn på den 

pedagogiska inomhusmiljön. Vi fick även fram likheter och skillnader gällande specialförskolor och 

traditionella förskolor, vilket vi kommer redovisa under rubriken resultat och analys. Vi upplevde det 

som en fördel att spela in alla intervjuer då det underlättade att gå tillbaka och lyssna på vad som sagts. 
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Vår studie har ett tydligt syfte med tydliga frågeställningar. I studien har bakgrund och forskning 

gällande syftet tagits upp. Studien har analyserats utifrån en kvalitativ analysmetod med ett 

sociokulturellt perspektiv som teoretisk grund. Thornberg och Forslund Frykedal (2015, s 65) tar upp 

att det är viktigt att man har gjort grundläggande läsning kring bland annat teoretiskt perspektiv vilket 

även Fejes och Thornberg (2015, s. 256) beskriver är av vikt är man väljer metodansats samt 

analysmetod och att dessa passar ihop.  Även Vetenskapsrådet (2017, s. 25) menar att det är viktigt att 

studien har ett tydligt syfte, frågeställningar och struktur för att läsaren ska förstå det vi vill förmedla 

samt för att studien ska hålla en god kvalitet. Vår transkribering utfördes på ett effektivt och 

strukturerat sätt. Det innebar att vi tillsammans bearbetade ljudmaterialet i nära anslutning till varje 

intervjutillfälle. Vilket i sin tur ledde till att vi på ett effektivt och tydlig sätt kunde systematisera och 

återkoppla förskollärarnas svar till våra frågeställningar. Det medförde en tydlig röd tråd genom hela 

vår forskningsperiod och uppsats. Det som ytterligare tydliggjorde kvalitén i vår studie var att vår 

metodansats, intervjuer, och vår analysmetod även de följer en röd tråd. Detta då vi utifrån våra 

transkriberingar kunde urskilja och plocka ut nyckelord. Dessa nyckelord kategoriserade vi sedan in de 

olika kategorierna och därav skapade vi en hållbar analys 

 

I och med att vi endast har intervjuat nio olika förskollärare är det svårt för oss att uttala oss om att 

såhär är det på alla förskolor i Sverige. Det skulle krävas en större studie med fler medverkande för att 

få ett större perspektiv på hur pedagogerna ser på den pedagogiska inomhusmiljön. Gällande urvalet 

av förskolor i undersökningen var vi noggranna. Vi såg även till att läsa om de olika förskolorna för att 

vara väl förberedda (Eriksson-Zetterqvist  & Ahrne 2015, s. 40).  

 

Resultat och analys 

Åå, för mig betyder den jättemycket. För att det är en del av mig. Det är en del av min tanke, om hur 

jag vill bedriva en pedagogik där jag vill undervisa barnen, utmana barnen och få dom att utforska 

och upptäcka nya saker. Då måste ju jag se till att miljön fungerar. För det är ju där det händer saker, 

där möten sker, där utforskande sker. Så det är väldigt viktigt tycker jag. (Förskollärare, 

specialförskola 4, 2017) 

 

Under denna rubrik lyfter vi fram relevanta resultat som vi har fått in samt gjort en analys utifrån de 

resultat vi samlat in utifrån de kursiverade begrepp vi har lyft fram i teoretiskt perspektiv. De 

begreppen är den proximala utvecklingszonen, appropriering, scaffolding, kulturella verktyg och 

mediering. Vi har skrivit ut resultat från alla förskollärare vi har intervjuat och efter varje 

frågeställning har vi gjort en analys som utgick ifrån de kursiva begrepp vi använt oss av samt studiens 

frågeställning fyra. Detta på grund av att frågeställning fyra behandlar den analytiska delen i vårt syfte. 

I vår studie ville vi ta reda på om det fanns likheter och skillnader i hur förskollärare i traditionella 

förskolor samt förskollärare i specialförskolor ser på den pedagogiska inomhusmiljön. Genom att vi 

analyserade vår data utifrån våra frågeställningar, var det viktigt för oss att intervjufrågorna gick att 

koppla till frågeställningarna. Detta gjorde att vi kunde gå tillbaka och ta ut viktig och relevant 

information till de olika frågeställningarna.  

 

För att vår studie ska vara etiskt försvarbart har vi inte skrivit ut namnen på förskolorna, utan har 

numrerat förskolorna från 1-4 i de olika inriktningarna. Vi har valt att lyfta fram citat ur intervjuerna 

där förskollärarna har sagt något som är relevant till vår studie eller något vi har ansett vara av vikt att 

lyfta, vi har haft individskyddskravet i åtanke (Vetenskapsrådet 2017, s. 13). Genom att vi inte 

benämner vart förskolorna ligger någonstans så ska det inte gå att spåra tillbaka till de enskilda 

förskolorna.  
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Frågeställning 1 

Hur är, enligt förskollärarna, den pedagogiska inomhusmiljön utformad för att kunna möta barns 

olika behov? 

Resultat 1: Svar från traditionella förskolor 

Traditionell förskola 1. I traditionell förskola 1 menar förskolläraren att den pedagogiska inomhus 

miljön var som en tredje pedagog där barnen skulle få en chans att bli självständiga. Förskolläraren 

poängterade här vikten av att materialet var i barnens höjd. Att det skulle finnas rum i rummen. Att 

barnen ska få arbetsro, matro och tid för reflektion. 
 

Vi tänker mycket på att vi sätter material på barnens nivå, vi kan göra det för vi har 3-4 åringar så vi 

har inte så många som stoppar saker i munnen, utan vi har på barnens nivå och lite högre upp lite 

pärlor som vi kan fylla på ifrån, men det finns alltid tillgängligt. (Förskollärare, traditionell förskola 

1, 2017) 

 

Traditionell förskola 2. Förskolläraren i traditionell förskola 2 ger uttryck för att miljön är som en 

tredje pedagog, det ska finnas stimulerande material och det ska vara tillgängligt och tillåtande. Hen 

poängterade att miljön ska vara föränderlig och att det ska finnas rum i rummen. Det är viktigt med 

aktiva och lyhörda pedagoger. Det var också viktigt att miljön skulle vara inbjudande och trygg. 
 

Det är också viktigt att de känner att det här är en miljö som jag vill utforska, eller vara i och 

samtidigt kunna vara trygg i, absolut det är ju grunden tryggheten. (Förskollärare, traditionell 

förskola 2, 2017) 

 

Traditionell förskola 3.  I traditionell förskola 3 lyfter förskolläraren vikten av att rummet är som en 

tredje pedagog. Hen menade att miljön ska vara stimulerande för alla barnen på förskolan. Miljön ska 

vara tillgänglig och tillåtande, även att de yngre barnen ska kunna plocka fram en penna om de vill. 

Miljön måste vara flexibel då vi ska utgå ifrån individerna i gruppen. Förskolläraren poängterade att 

vårt uppdrag är baserat på tidigare forskning och beprövad erfarenhet. 
 

Men i en stimulerande miljö för alla barn så minskar det behovet ganska rejält och miljön behöver 

vara så pass stimulerande så att den hjälper barnen. (Förskollärare, traditionell förskola 3, 2017) 

 

Traditionella förskola 4. För förskolläraren i traditionell förskola 4 var miljön av största vikt. Det är 

viktigt med rum i rummen så att man kan dela in barnen i mindre grupper. Miljön ska vara 

inspirerande. Hen tyckte även att det också var viktigt med närvarande pedagoger. Förskolläraren 

lyfter även fram vikten av att göra riskbedömningar då barnen ibland utmanar miljön på olika sätt. 

Materialet ska vara tillgängligt för alla barn. 
 

Det är barngruppen som får styra lite. (Förskollärare, traditionell förskola 4, 2017) 

Resultat 2: Svar från specialförskolor 

Specialförskola 1. Förskolläraren i specialförskola 1 poängterade att det visst går att applicera 

läroplanen på alla barn. Miljön ska vara inbjudande och inte för rörig. Hen tog även upp vikten av 

tidigare forskning, tyvärr sa hen ingen specifik forskning, utan bara vikten av att vara uppdaterad. Det 

ska finnas ett stort urval men inte så mycket av allt. Förskolläraren ansåg även att det ska finnas 

bildstöd och det ska vara intressant, föränderligt och sinnesstimulerande saker. Hen förklarar att de har 

arbetsrum på förskolan som är utformade för de barnen som behöver stöd på olika sätt. Det är viktigt 

att känna barnen och ha strukturerad lek. 

Det ska vara stimulerande, så att det stimulerar till vårt uppdrag vare sig du har en diagnos eller inte. 

(Förskollärare, specialförskola 1, 2017) 
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Specialförskola 2. Förskolläraren i specialförskola 3 poängterar miljöns betydelse, det är utmaningar, 

utvecklande och att den ska vara motiverande. Viktigt att den är föränderlig och stimulerande. 

Förskolläraren lyfte vikten av att alla pedagoger möter alla barn. Detta då vi ser och bemöter barnen 

olika. Det sker nya möten varje dag. Sinnena är ett stort tema. Det är viktigt att få prova, testa och göra 

om. Det är viktigt att möta barnens olika behov i miljön och ge dem utrymme för kommunikation och 

samspel. Då dessa barn har svårigheter med det kommunikativa tog förskolläraren upp vikten av att 

tillföra andra typer av kommunikationsmedel så som bildschema och symbolnivå. 

Våra barn här är ju mer motivationsstyrda, ska jag få ”Kalle” att gå dit bort då måste det vara roligt 

där bort eller på vägen, annars kommer han inte att gå ett steg. (Förskollärare, specialförskola 2, 

2017) 

Specialförskola 3. I specialförskola 3 ansåg förskolläraren att miljön är som en tredje pedagog och 

väldigt viktig. Barnen måste kunna ta sig fram, till exempel med sin rullstol, men det var också viktigt 

att barnen skulle kunna ligga på golvet utan att bli trampade på. Förskolläraren belyste vikten av 

behovet av olika hjälpmedel. Hen ansåg att pedagogerna är viktiga för materialets tillgänglighet för 

barnen. Alla barn kan inte ta fram material själva. Det ska finnas en öppenhet. 

Men när vi hade två barn som hade så olika behov den ena var gående och den andra skulle ligga på 

golvet så var det inte lika lätt att anpassa direkt i stora förändringar. (Förskollärare, specialförskola 3, 

2017) 

Specialförskola 4. Förskolläraren på specialförskola 4 ansåg att miljön ska vara undervisande och 

utmana barnen. Barnen ska få utforska och upptäcka och det ska finnas möjligheter till möten i miljön.  

Då måste ju jag se till att miljön fungerar. För det är ju där det händer saker, där möten sker, där 

utforskande sker. (Förskollärare, specialförskola 4, 2017) 

Jämförelse och analys 

Finns det likheter/skillnader i hur pedagoger i traditionella förskolor respektive specialförskolor 

förhåller sig till utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön? 

Vi kunde i vårt resultat se att det fanns flera likheter mellan förskollärarnas tankar kring hur miljön är 

utformad för att möta varje barns behov. Ord som lyftes upp var rummet som den tredje pedagogen, 

inspirerande, utforskande, pedagogens betydelse, utformningen av miljön, tillgänglig och tillåtande. 

Även vikten av att möta barnens intressen för att utveckla en miljö var av stor betydelse. Att miljön 

ska vara tillåtande och tillgänglig hade i de olika verksamheterna lite olika betydelser. Vi kunde se att i 

de traditionella förskolorna refererade förskollärarna till materialet när de pratade om tillåtande och 

tillgänglighet. Medan i specialförskolorna refererade förskollärarna till att det skulle vara möjligt att ta 

sig fram med sin rullstol eller göra sig förstådd med hjälp av bildstöd. Detta kunde vi även utläsa, 

hängde ihop med att det var viktigt att möta barnen, där refererad förskollärarna i de båda 

verksamheter vikten av att möta de aktuella barnens intressen och behov. Några förskollärare nämnde 

betydelsen av tidigare forskning och beprövad erfarenhet. Att förskollärarna finns tillgängliga, 

tillsammans med de andra pedagogerna på förskolan samt att miljön är en viktig del för att kunna möta 

läroplanen blev tydligt för oss när vi analyserade datamaterialet.  Då förskollärarna lyfte sin egen 

betydelse samt de övriga pedagogernas betydelse i utformningen av miljön vill vi nämna begreppen 

den proximala utvecklingszonen som scaffolding. Pedagogens roll lyfts här då pedagogen behöver ge 

barnet scaffolding, för att ge barnet möjlighet till att ta steget vidare i sin utveckling, den proximala 

utvecklingszonen  

Enligt Säljö (2015, ss. 99, 101-102) är det viktigt, som vi nämnt tidigare, att förskolläraren har 

kunskap kring barnets förmåga, vad barnet kan samt vad de behöver stöttning i. Detta för att kunna 

stötta barnet i sitt lärande men också för att kunna utmana och göra det möjligt för barnet att komma 
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vidare i sin utveckling och lärande. Det kan vi koppla till den analys vi gjort kring vad förskollärarna 

tar upp som viktigt när det gäller pedagogens betydelse i utvecklingen av miljön för att möta varje 

barns behov utifrån läroplanen. 

När vi markerade ut viktiga ord och meningar kunde vi se att det fanns en del skillnader i de två olika 

inriktningarna som de olika förskollärarna lyft. Den största skillnaden var hjälpmedel, i form av 

rullstolar och bildstöd samt att det fanns arbetsrum hos specialförskolorna. Dock skilde detta sig lite åt 

mellan specialförskolorna beroende på vilket behov barnen hade som specialförskolorna var till för. 

Hjälpmedlen blir här viktiga för barnen för att de ska kunna ta sig runt och samspela med sin 

omgivning. Här vill vi lyfta in begreppet mediering. Det betyder att de kulturella verktyg som vi 

utvecklat, i detta fall en rullstol eller ett bildschema gör det möjligt för barnet att tillsammans med 

kroppen och de kulturella verktygen kunna utföra handlingar i den sociala praktiken, förskolan, och 

där barnet befinner sig. Specialförskolorna tog även upp att de har en hel del sinnestimulerande 

material för att väcka intresse samt att leken då och då behövdes struktureras, eller att barnen behövde 

lektränas, vilket inte benämndes hos de traditionella förskolorna. Med lekträning refererar 

förskollärarna i specialförskolor till de situationer där förskollärarna har anordnat och förkonstruerat 

en leksituation där barnet ges möjlighet till att träna till exempel sin motoriska förmåga eller sitt 

sociala samspel. Detta kan anses som viktigt utifrån det sociokulturella perspektivet då det sociala 

samspelet är en drivkraft i barnets utveckling.  

Vikten av att utveckla självständighet, kunna göra saker själv var något förskollärarna i 

specialförskolor ansåg var en stor del i miljön och att då som pedagog kunna ta ett steg tillbaka för att 

ge utrymme till att exempelvis kommunicera själva. Även i de traditionella förskolorna ansågs detta 

vara en del av utformningen av miljön men då låg fokus på att material skulle vara tillgängligt för 

barnen att nå. Här kunde vi tydligt se att de kulturella verktyg som finns i miljön blir oerhört viktiga. 

Inte bara för de barnen som befinner sig i behov av särskilt stöd men även för de andra barnen i de 

traditionella förskolorna. För att kunna röra sig eller göra sig förstådd och för att kunna samspela med 

sin omgivning krävs det att det finns kulturella verktyg som möjliggör för barnen att samspela med sin 

omvärld. Det sociala samspelet utgör, inom det sociokulturella perspektivet, en drivkraft i barnets 

utveckling. Barnen ingår i en social värld, där de olika förskolorna skapar ett kommunikativt 

sammanhang. I vilket det sociala samspelet utgör ett villkor för barnets utveckling.  

Frågeställning 2 
Hur arbetar förskollärarna med att utveckla den pedagogiska inomhusmiljön utifrån barns olika 

behov? 

Resultat 1: Svar från traditionella förskolor 

Traditionella förskola 1. I traditionell förskola 1 ansåg förskolläraren att det var viktigt att materialet 

var på barnens nivå när de utvecklar den pedagogiska inomhusmiljön. Detta för att förskolläraren ville 

att barnen skulle ha materialet tillgängligt och inte skulle behöva vara beroende av en vuxen. I 

utvecklingen av den pedagogiska inomhusmiljön tryckte förskolläraren på att det var av vikt att lära 

känna sin barngrupp samt att utforma miljön efter deras intresse. Man arbetade även med att det ska 

finnas rum i rummen och ge barnen möjligheter att kunna arbeta i olika stationer. Det var även viktigt 

att pedagogerna i arbetslaget samspelar med varandra och att alla är med i utvecklingen.  
 

/…./hur man som pedagog samarbetar tillsammans. Nu är det väldigt lätt för vi tänker lika, inte för 

lika men mer… vi har ändå en vision och sen så tar vi alla olika vägar dit, men det är lättare när man 

samarbetar då vi vet vart vi ska någonstans. (Förskollärare, traditionell förskola 1, 2017) 

 

Traditionell förskola 2. I traditionell förskola 2 vill förskollärarna poängtera att när de utvecklar 

miljön att materialet ska vara tillgänglig för alla barn, men även att materialet ska stå på olika nivåer. 
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Att barnen ska få lagom med utmaningar så att de kan lära sig att hjälpa sig själv. De vill att miljön ska 

vara lämplig för alla. De har även i åtanke att möblera de stora rummen i flera rum, så att det blir rum i 

rummen. Annars kan ett rum upplevas oändligt för de allra minsta barnen. När de utvecklar en 

pedagogisk inomhusmiljö utgår de ifrån en basmiljö som till exempel ateljé, bygg och konstruktions 

hörna, en hemvrå och så vidare. De tar då in barnens intresse i olika basmiljöerna samt att de ändrar 

om med jämna mellanrum.  
 

/… /menar ett stort rum, vårt lekrum är väldigt stort, oändligt för dom, när de är så små. Då är det 

viktigt att kunna dela av lite och göra små hörnor eller…. Där man faktisk kan finna lite ro också, 

man är många ibland att det finns ställen att gå undan på. (Förskollärare 1, traditionell förskola 2, 

2017) 

 

Traditionell förskola 3. I traditionell förskola 3 tar förskolläraren upp vikten av att reflektera 

tillsammans med de andra pedagogerna om hur utvecklingen av miljön ska vara. Förskolläraren tar 

även upp att de behöver samspela med barnen, att man observerar och är lyhörda för barnens tankar 

och vad de behöver. Tanken är också att miljön ska träna barnen på att ta eget ansvar. Att materialet 

ska vara tillgängligt så att barnen kan ta fram och ställa undan materialet när de är klara. För att detta 

ska fungera poängterar förskolläraren om att inomhusmiljön ska vara flexibel. En annan viktig aspekt 

var att vara uppdaterad på aktuell forskning och att egen erfarenhet är delar som påverkar 

utvecklingen.  
 

Det här är ju ett uppdrag vi har som förskollärare och vi måste vara flexibla och uppdaterade på 

aktuell forskning samtidigt som vi ska ha beprövad erfarenhet, självklart, men vi måste hålla oss 

aktiva och hålla oss flexibla och en barngrupp jag har i år kommer jag inte att ha nästa år eller har 

haft året innan utan jag måste vara så pass flexibel att jag möter dagens stimulans hos barnen och 

deras behov. (Förskollärare, traditionell förskola 3, 2017) 

 

Traditionell förskola 4. . Förskolläraren i traditionell förskola 4 vill att lokalerna ska vara indelade i 

rum i rummen och även vara inspirerande. För att det ska vara inspirerande ansåg förskolläraren att det 

är viktigt att materialet ska vara spännande och att det ska bytas ut med jämna mellanrum. När man 

utvecklar inomhusmiljön är det angeläget att miljön ska vara tillgänglig för alla barn. Den är även 

avsedd till att se den barngrupp man har samt att följa deras intresse och tankar.  
 

Ja, jo man ställer fram spännande saker, om dom… tex. nu är det väldigt mycket bygg, duplo, lego, 

klick och sen har de ritningar, så de gör jätteroliga saker och då är det de som är intressant. Sen är det 

också viktigt att man inte har samma material framme hela tiden utan man får byta lite. 

(Förskollärare, traditionell förskola 4, 2017) 

Resultat 2: Svar från specialförskolor 

Specialförskola 1. Förskolläraren i specialförskola 1 menar på att det är viktigt att följa barnens 

intresse och det påverkar vilket material som finns framme. Genom att det är en specialförskola har de 

inte lika mycket byggklossar och sådant material framme. Utan när förskolläraren utvecklar miljön är 

det fokus på material som är kopplat till sinnena, som till exempel känselkuddar och kedjor. Det är av 

vikt att miljön inte ska uppfattas som rörig eller vara rörig. Detta hänvisar förskolläraren till aktuell 

forskning samt till sina egna erfarenheter. Förskolläraren poängterar att det även är viktigt att förändra 

miljön, för att det är en del av livet, att allt inte kommer att se likadant ut hela tiden. Men även att det 

behövs mycket förberedelser när de ska utveckla miljön. 
 

Sen att det inte är för mycket, att det inte är för rörigt och det kan jag säga utifrån vad tidigare 

forskning visar på men också har jag jobbat länge så jag tycker att jag märker en viss skillnad om de 

är för mycket. Jag tycker att det ska finnas ett stort urval men kanske inte så mycket av allt. Om man 

har svårt att lära sig, eller inte riktigt vet hur man ska leka med saker så kan man väll ha lite och sen 

att man plockar fram mer, sen tycker jag det är viktigt med bildstöd. (Förskollärare, specialförskola 1, 

2017) 
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Specialförskola 2. I utvecklingen av den pedagogiska inomhusmiljön handlar det om att hitta 

utmaningar för barnen så att de kan utvecklas och bli motiverade, berättade förskolläraren. 

Förskolläraren lyfter vikten av att miljön ska vara flexibel och att när ett nytt barn kommer in, så 

förändrar de miljön. Varje termin ändrar pedagogerna, lägger till och tar bort. För att kunna jobba på 

det här sättet tar förskolläraren upp att det är viktigt att man jobbar som ett team med resten av 

pedagogerna. För alla ser olika, möter barnen olika och tänker olika och det behövs i utvecklingen av 

den pedagogiska inomhusmiljön.  
 

Jag måste hitta vad som utmanar barnen i vår lärmiljö, för att utvecklas och för att bli motiverade så 

det är väldigt mycket så att vi får jobba med vår pedagogiska miljö här, för varje nytt barn som 

kommer, eller till varje termin så får vi förändra, göra om lägga till ta bort beroende på vad de mår 

dåligt av. (Förskollärare, specialförskola 2 2017) 

 

Specialförskola 3. Här berättar förskolläraren om vikten av att individanpassa verksamheten. Barnen 

ska kunna ta sig fram på avdelningen oavsett om barnen är i rullstol eller arbetsstol. Förskolläraren 

berättar också att de bara har material som barnen kan använda framme, men att dessa saker är uppe på 

hyllor, så att barnen kan se dem från sina rullstolar och arbetsstolar. Då gäller det också att 

pedagogerna är närvarande och plockar ned de saker som barnen vill ha. De har även nära kontakt med 

habiliteringen och specialpedagoger som stöttar och hjälper till i utvecklingen.  
 

/…/det köptes in material, men det ska inte bara puttas in massa material utan den ska finnas en 

mening med allt materialet hela tiden, det ska inte bara vara så. (Förskollärare, specialförskola 3, 

2017) 

 

Specialförskola 4. I specialförskola 4 tar förskolläraren upp vikten av samspel och observationer med 

andra pedagoger när de ska utveckla den pedagogiska inomhusmiljön. Genom detta sätt så får de tips 

och råd hur de kan utveckla miljön vidare. De har olika möten där de diskuterar och lyfter upp olika 

delar utav den pedagogiska miljön och får tid att kunna förändra miljön. De har en grundmiljö, men att 

miljön ska förändras efter barngruppen och intresse. Förskolläraren poängterar att det är viktigt att ha 

med barnen i utvecklingsarbete, fråga dem vad de tycker och hur de vill ha det. De använder även 

mycket visuellt material samt att de arbetar mycket med ett tematiskt arbete genom terminen. De 

håller sig även uppdaterad med aktuell forskning.  
 

Ja det gör det, för alla ser vi olika och alla tillför vi olika, vi kan ha erfarna förskollärare och 

specialpedagoger, vi kan ha nyexaminerade som kommer med ett helt annat tankesätt, erfarna 

barnskötare, nyutexade barnskötare, så att man har en mixad grupp, är väldigt bra för att det tillför 

något. Och det finns dom som driver oavsett om man vad man är för yrkesgrupp och så finns det dom 

som lär sig. För det blir ett kollegialt lärande, att man hjälps åt och de pedagogiska 

utvecklingsgrupperna är ett väldigt kollegialt lärande, för det är vi som håller och driver den. 

(Förskollärare, specialförskola 4, 2017) 

Jämförelse och analys 

Finns det likheter/skillnader i hur förskollärarna arbetar med att utveckla den pedagogiska 

inomhusmiljön utifrån barns olika behov? 

Vi upplevde det svårt att utläsa svar på vad förskollärarna berättade om hur de utvecklade den 

pedagogiska inomhusmiljön, då denna frågeställning samt svar var lik frågeställning 1. Men 

förskollärarna tog upp olika begrepp som reflektionstid, observationer och i samråd barnen samt 

utifrån den aktuella barngruppens behov. I traditionella förskolor ville man att barnen skulle kunna ta 

fram materialet själva, utan att behöva be om hjälp. Detta kan vi koppla till att barnen ska ges 

möjligheten till att själv kunna bestämma hur de ska använda sig av kulturella verktyg, genom att de 

hade tillgång till materialet. Med scaffolding, kan barnet själv ta ansvar för och bestämma själv vad 

hen ska göra, utan att behöva be en vuxen om hjälp. Barnet kan därav komma vidare i sitt lärande.  
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Gällande tillgängligheten hos specialförskolorna ligger fokus på barnens förmåga att ge uttryck för det 

material hen vill ha samt möjligheten att ta sig fram i rummet. Anledningen till denna utformning av 

miljö är för att barnen behöver tränas i den sociala interaktionen mellan de olika pedagoger samt barn 

som befinner sig i närheten. Då barnen behöver komma vidare i sin utveckling utifrån sina 

förutsättningar behöver de scaffolding. Detta för att komma vidare i sin proximala utvecklingszon. 

Båda inriktningar anser att tillgänglighet är en viktig del i förskolans verksamhet, men eftersom 

barnen har olika behov behöver de olika slags scaffoldingar för att komma vidare i sitt lärande. Vilket 

vi sedan kan koppla till läroplansmålen om att förskolan ska se varje individ (Läroplan för förskolan 

Lpfö 98 2016).  

 

Andra aspekter som kom upp under intervjutillfällena var att de båda inriktningar ansåg att erfarenhet 

samt att hålla sig uppdaterad i aktuell forskning var viktigt för att kunna utforma en miljö som är 

lärande, utmanade samt stimulerande för varje barns behov. Detta kan vi koppla till att även 

förskollärarna vill komma vidare i sina proximala utvecklingszoner, för att kunna ge scaffolding till 

barnen i sin utveckling. Samspelet mellan pedagogerna i verksamheten var ytterligare en aspekt som 

betonades gällande utformning av miljön. Förskollärarna gav uttryck för att allas olika erfarenhet, 

utbildningar och intressen främjar synen på möjligheter i miljön. Detta för att varje individ ser något 

nytt och annorlunda. I detta sammanhang kan vi se att både social interaktion, appropriering, 

mediering och de kulturella verktygen kommer in. Genom att de interagerar med varandra och delger 

varandra om sina erfarenheter så kan de komma vidare i utvecklingen utav den lärande 

inomhusmiljön. Då ges alla pedagoger möjlighet till appropriering där de får tillgång till nya 

kunskaper och möjlighet att göra om dessa till sina kunskaper. Miljön är även uppbyggd av kulturella 

verktyg men man kan mediera dessa på olika sätt för att komma vidare i sin proximala utvecklingszon.  

 

Andra begrepp som förskollärarna lyfte var tema och strukturerad lek. Båda inriktningarna menade på 

att de arbetade tematiskt under terminens gång, alltifrån naturvetenskap till sinnen. Detta möjliggör att 

barnen inom dessa områden utmanas i sin proximala utvecklingszoner och därav får möjlighet att 

utvecklas och lära sig djupare i det ämnet. Den strukturerade leken är ett begrepp som båda 

inriktningar använder sig av. Den strukturerade leken förklarade förskollärarna var en lek som de har 

organiserat och planerat. Detta för att barnen ska interagera, mediera, appropiera samt använda sig av 

olika artefakter. Leken ska ge scaffolding till att barnen ska komma vidare i sin proximala 

utvecklingszon. 

 

En skillnad mellan de två olika inriktningar var hur de utformade rummen. I de traditionella 

förskolorna var det vanligt att organisera upp rum i rum. Detta för att skapa en struktur och ett lugn i 

gruppen. Det här med rum i rum är något som många inom Reggio Emilia filosofin använder sig av. 

Men vi kan även koppla rum i rum till sociokulturella perspektivet. Rum i rum är uppbyggda utifrån 

teman. Det kan kopplas till att förskollärarna vill utmana olika sociala interaktioner mellan barnen 

samt få dem att använda sig av olika kulturella verktyg. Dessa förutsättningar kan leda till att barnen 

medierar samt approprierar. 

 

Specialförskolor däremot trycker mer på att det är viktigt att de får hjälpmedel till varje barns behov, 

så som rullstolar, gåstolar, liftar och så vidare. Detta för att barnen ska ges en möjlighet att få upptäcka 

och utforska miljön utifrån sina förutsättningar. I specialförskolor är man mer i behov av vissa 

kulturella verktyg, som tillexempel de vi nämnde tidigare, för att barnen ska kunna appropiera andra 

kulturella verktyg. Skillnaden i leken är att leken här blir mer en träningslek. Träningsleken fokuserar 

mer på att materialet ska vara relevant för leken. Därav finns det endast material man behöver 

tillgängligt i rummet. Barnen får då möjlighet att lättare koncentrera sig på aktuell lek och lära sig den.  

 

De traditionella förskolorna tog även upp vikten av att utforma miljön tillsammans med barnen, att 

utformningen sker i samråd med barnen. Där kan vi se det sociokulturella perspektivet, i en social 

interaktion med olika individer som talar om sina erfarenheter, intressen och idéer. Approprierar och 

mediera det som säga för att sedan kunna skapa något tillsammans med hjälp av olika kulturella 

verktyg. Det är i samspel med andra som man kan uppnå sin proximala utvecklingszon. När 

förskollärarna lyssnar in barnens önskemål, ger de även scaffolding i barns språk och kommunikation. 
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Även i specialförskolor var det viktigt att lyssna in barnen. Där fokuserade förskollärarna på att 

anpassa miljön så att den motiverar och uppmuntrar till utforskande och lärande. Det främjar till att 

barnen mediera och appropiera nya kunskaper.   

Frågeställning 3 
Vilka svårigheter finns det i arbetet med miljön? 

Resultat 1: Svar från traditionella förskolor 

Traditionell förskola 1. Tar förskolläraren upp att det svåra med att utforma och arbeta med miljön är 

när pedagogerna inte samarbetar med varandra. Även om ett rum är utformat på ett annorlunda sätt, 

kan det leda till svårigheter i hur man ska möblera.  

Men det får man bara försöka leva med. (Förskollärare, traditionell förskola 1, 2017) 

Traditionell förskola 2. Där tar förskollärarna upp tiden. De anser att få tid till att utforma och 

utveckla miljön är svårt att få till. Även att det kan vara svårt att se vad man ska förbättra. 

Förskollärarna går in på att det inte alltid är lätt att se till att miljön är anpassad för alla, för alla är vi 

olika, men att de försöker ta till sig barnens önskemål.  
 

Att man försöker variera men jag tycker inte att det är speciellt lätt att säga vad är rätt. För vi är alla 

olika människor, en del vill ha alla röda duplo i en röd ask och en del tycker att det är toppen om de 

ligger lite blandat så att man kan få leta efter sina bitar. Hur ska man veta vad barnen tycker är bäst? 
(Förskollärare 2, traditionell förskola 2, 2017) 

  

Traditionell förskola 3. Förskolläraren här lyfter samarbetet. Det gäller att pedagogerna samarbetar 

med varandra, är flexibla samt har en tydlig organisation så blir det inte lika många svårigheter. Även 

att man lånar material och rum från varandra.  

 
Ja, det finns väldigt mycket hinder men det gäller, även här att vara flexibelt i sitt arbete och ställa 

hinder och möjligheter mot varandra. (Förskollärare, traditionell förskola 3, 2017) 

 

Traditionell förskola 4. Förskolläraren tar upp hur lokalerna är utformade, att det kan leda till att det 

blir svårt att möblera eller dela av rummet. Hen tar även upp att det kan vara svårt att saker och ting är 

kvar på väggarna, för att barnen gillar att pilla bort kludd och nålarna. Men att man måste jobba 

vidare. 

 
Ja, ibland kan det vara, vi har några små filurer där om man sätter upp några grejer så tjofs, så pillar 

de ner. Och om man sätter upp nålar på väggen så drar de bort nålarna och kludd. En del som äter 

kluddet och sånna saker, då får man jobba vidare med det och inte ge sig (Förskollärare, traditionell 

förskola 4 2017). 

Resultat 2: Svar från specialförskolor 

Specialförskola 1. Förskolläraren berättade för oss i intervjun att hen såg vissa svårigheter i att 

utveckla en miljö. Detta utifrån att det ibland kan vara svårt att hitta aktiviteter som är 

tillfredsställande. Men också då det inte alltid är självklart för dessa barn hur de ska leka. Då beskrev 

hen att det kan bli mycket spring och saker som går sönder.  
 

Det är inte självklart vad sakerna ska vara till eller rättare sagt, hur man leker. (Förskollärare, 

specialförskola 1, 2017) 

 



23 

 

Specialförskola 2. Förskolläraren lyfte fram att det finns svårigheter hela tiden men förskolläraren 

ansåg det vara viktigt att lyfta det roliga. Förskolläraren berättade att det ibland kan vara svårt att 

motivera barnen, eller att det finns barn som de inte får igång.  
 

Då får man prova, testa och göra om och prova igen. Man är mycket en detektiv. (Förskolläraren, 

specialförskola 2, 2017)  

 

Specialförskola 3. Förskolläraren tog upp att bristen på kunskap kan göra så att de stöter på 

svårigheter att utforma en miljö. Denna förskollärare lyfte även upp ekonomin som en svårighet, dock 

lyfter hen vikten av att kunna hyra till exempel hjälpmedel, så som rullstol eller arbetsstol från 

habiliteringen.  

 
Nu har vi ett barn som nästan är blind, man vet inte, men antagligen ser barnet lite, men vi vet inte 

hur mycket, och där är min kunskap begränsad. (Förskollärare, specialförskola 3, 2017) 

 

Specialförskola 4. Förskolläraren lyfter att det kan vara svårt att flytta stora saker, då det är viktigt att 

möbler och dylikt förankras i väggar eller golv. Hen lyfter att så länge barnen är med i 

förändringsarbetet så är det inte så svårt. När det gäller de mindre barnen lyfter förskolläraren vikten 

av att observera vad barnen gör för att hitta rätt material till dem.  
 

Dom små barnen, de pratar ju inte, de får man observera, vad gör barnen, vad är de intresserade av, 

vad behöver vi utmana, det här materialet leker de inte med och det här materialet utmanar det här. 

(Förskollärare, specialförskola 4, 2017) 

Jämförelse och analys 

Finns det likheter/skillnader i hur pedagoger i traditionella förskolor respektive specialförskolor ser 

på de svårigheter som finns? 

En möjlighet väger ändå tyngre än tre hinder. (Förskollärare, traditionell förskola 4, 2017) 

 

Det är inte alltid självklart att veta vad sakerna ska vara till eller hur man leker. (Förskollärare, 

specialförskola 1, 2017) 

 

Inom denna frågeställning fick vi svar på vår fråga, men inte fullt så utförliga svar som vi hade velat. 

Detta då förskollärarna valde att se möjligheterna än att se svårigheterna. De likheter vi kunde se 

handlade om ekonomiska förutsättningar, hur man använder sig av det material som finns på förskolan 

samt att ställa hinder mot möjligheter. Dock som citaten visar ovan kan det finnas olika typer av 

svårigheter. Det första citatet riktar sig till att allting är möjligt, och att vi måste vara flexibla i vårt 

arbete med att utveckla miljön. Det andra citatet lyfter mer att det faktiskt inte är en självklarhet att 

veta hur man leker, eller för den delen använder sig av materialet som finns i miljön. 

 

Även här vill vi lyfta de kulturella verktygens betydelse som förskollärarna tar upp i utformningen av 

miljön, hur förskolläraren ger möjlighet till att ta till sig de olika kulturella verktygen. Detta för att 

kunna kommunicera och samspela har en stor betydelse för barnets förutsättningar till att utvecklas 

och lära. De kulturella verktygen medför värderingar, kunskap samt resurser som hjälper oss i vårt 

samspel. Vidare vill vi lyfta begreppet appropriering, då det lyftes av förskollärarna att det inte alltid 

var självklart hur ett material är tänkt till att användas eller, ens självklart att veta hur man leker. Enligt 

Säljö (2015, s. 97) så tar vi inte bara till oss och erövrar kunskap genom språk och begrepp, utan även 

genom de fysiska redskapen som finns samt hur man ska använda sig av dessa.   

 

Brist på kunskap, tid, rum samt förmågan se vad som ska förbättras var åsikter som de båda 

verksamheterna tog upp. Dock lyfte förskollärarna i specialförskolorna vikten av stöttning från 

habilitering, sjukgymnaster samt utomstående specialpedagoger för att ge de barn med stora 
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svårigheter den hjälp och stöttning de behöver. Att barn behöver hjälp och stöttning även i de 

traditionella förskolor togs även upp av de förskollärarna som jobbade i de traditionella förskolorna. 

Där framkom det i form av brist på lokaler eller tid. Här vill vi återigen lyfta in begreppet scaffolding 

och den proximala utvecklingszonen. Det är två begrepp som ger den vuxne en betydande roll i 

barnets utveckling och lärande. Genom att förskollärarna, både i specialförskolorna och i de 

traditionella förskolorna, tar hjälp av både utomstående men också av varandra så kan de tillsammans 

ge barnen scaffolding, till att nå deras möjliga utvecklingszon. 

 

När vi lyssnade på de inspelade intervjuerna, transkriberade datainsamlingen och gjorde vår analys 

insåg vi att förskollärarna vi intervjuade valde att fokusera på möjligheterna i miljön och inte på det 

svårigheter som utveckling av miljön kan medföra.  

 

Diskussion  

I denna studie har vi forskat om förskollärares syn kring den pedagogiska inomhusmiljön i 

traditionella förskolor samt specialförskolor. Studiens syfte var att jämföra dessa inriktningar samt 

undersöka förskollärarnas syn på den pedagogiska inomhusmiljön och hur de utvecklar samt utformar 

den. I resultat och analys använde vi oss av våra fyra frågeställningar. Den första frågeställningen 

handlar om förskollärarnas syn på hur den pedagogiska inomhusmiljön är utformad för att kunna möta 

barns olika behov. Här lyfte respondenterna ord som rum i rum, rummet som en tredje pedagog, 

bildstöd, tillåtande, tillgänglighet och hjälpmedel. Detta kan vi förstå som att förskollärarna verkligen 

utformar den pedagogiska inomhusmiljön utifrån barnens behov. Utformningarna behöver ske på olika 

sätt just för att möta de olika behov som finns. Den andra frågeställningen handlar om hur 

förskollärarna arbetar för att utveckla den pedagogiska inomhusmiljön och här fick vi svar som 

strukturerad lek, forskning, pedagogsamverkan, samråd med barnen och en flexibel miljö. Här kan vi 

tolka det som att förskollärarna tar utvecklingen av den pedagogiska inomhusmiljön som en viktig del 

av sitt arbete. De behöver vara uppdaterade i den aktuella forskningen men de poängterar även att de 

tar hjälp av varandra och varandras erfarenheter. Förskollärarna lyfter också att de tar med sig barnen 

när de ska utveckla en miljö, hur de tycker och tänker samt utgår ifrån barnens intresse och behov. Vi 

uppmärksammade, när vi läste kring tidigare forskning att förskolan påverkas av de 

samhällsdiskursers som finns. Detta kan i sig påverka hur förskolan och förskollärare utformar och 

utvecklar en pedagogisk inomhusmiljö genom de samhällsdiskurser och den forskning som pågår just 

nu. Frågeställning tre handlar om pedagogerna kunde se några svårigheter i att utveckla miljön. Svaret 

hos respondenterna var att de heller valde att se möjligheter istället för hinder. Dock såg vi att det 

kunde finnas andra typer av svårigheter till exempel att det inte alltid var självklart hur man kan leka, 

eller att hitta den motivationen som gör att barnen vill vara nyfikna.  

 

När respondenterna berättade för oss vad för svårigheter de ansåg fanns i utvecklingen av miljön 

kände vi att vi kanske fick en förskönad bild av förskolan.  Vi såg även att det fanns olika typer av 

svårigheter i traditionella förskolor respektive specialförskolor. Den fjärde och sista frågeställningen 

handlar om likheter och skillnader som vi kunde se mellan de olika verksamheterna. Vi valde att 

skriva denna del ihop med vår analys. Det vi kom fram till är att det finns en del likheter och en del 

skillnader. Många av respondenterna använder sig av samma uttryck så som tillgänglighet, tillåtande, 

närvarande pedagoger, men som vi har beskrivit under analysdelen hade dessa ord lite olika betydelser 

för de olika förskollärarna.  

 

Genom våra egna erfarenheter samt vad vi själva har diskuterat med tidigare kollegor är det svårt med 

utformningen samt utvecklingen av miljön. Detta för att det är lätt att man blir ”hemmablind”. Men 

svaren vi fick ifrån våra intervjuer var helt annorlunda än vad vi själva har upplevt. Vi upplevde att det 
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förskollärarna berättade för oss om den pedagogiska inomhusmiljön kan ha påverkats av det faktum att 

vi kommer ut som blivande förskollärare. Detta då många lyfte fram förskolans miljö som lätt att 

förändra och utveckla. Svårigheter lyftets upp men respondenterna valde att lyfta möjligheterna i 

miljön. Många av förskollärarna vi intervjuat, både i traditionella förskolor samt i specialförskolor tog 

upp hur ostrukturerade och röriga miljöer påverkar barnet och barngruppen. Det ställer krav på att 

förskollärare, med hjälp av sina kollegor utvecklar och anpassar en miljö för den aktuella barngruppen. 

De svårigheter som förskollärarna lyfte, ekonomi, tid, rum och barngrupp, var dock väldigt viktiga och 

det gav oss en bild av att det tyvärr är så att det finns tidsbrist, pengabrist, lokaler som inte alltid är 

anpassade efter barnen och att det tyvärr är alldeles för stora barngrupper.   

 

 

I vårt resultat kan vi se att förskolan och förskollärarna blir påverkade av de samhällsdiskurser som 

finns runt omkring oss. Detta kan vi även se ur ett historiskt perspektiv ha påverkat hur förskolan och 

förskollärarna har utformat miljön (Kihlbom 2009, ss. 124-125). Det finns styrdokument som vi måste 

förhålla oss till när vi arbetar på en förskola, vare sig det är en traditionell förskola eller en 

specialförskola. Dessa styrdokument är enligt Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 31) utformade 

utifrån samhällets diskurser och vilken barnsyn som dominerar just nu. Detta kan vi se genom att det 

är många förskollärare använder sig av begrepp som kan kopplas till Reggio Emilia filosofin, som 

läroplanen 98 rev. 2016 är inspirerad av. 

 

Forskning kring specialpedagogik och de barnen med svårigheters plats i förskolan, så har deras plats 

tidigare inte varit lika självklar som den kanske är i dag (Persson 2007, s. 34; Wolery & Bailey 2002, 

ss. 89-90). Dock upplevde vi när vi var ut och intervjuade förskollärarna på specialförskolor verkligen 

behövs för att det ska bli en likvärdig utbildning för alla barn. Det finns barn som av olika anledningar 

inte kan gå i en vanlig förskola och därför krävs det att det finns specialförskolor för dessa barn. Detta 

lägger även krav på samhället då denna pedagogik behöver få ett större utrymme. För som Bredekamp 

(1993, ss. 258-259) tar upp i sin forskning så exkluderades barnen i behov av särskilt stöd förr och en 

hade svårt att tillgodose deras behov. Men Bredekamp (1993, ss. 258-259) tar även upp att efter 1993 

blev inkludering en betydande del i förskolan, och ser vi till vad förskollärarna som vi har intervjuat, 

jobbar de fortfarande på att alla barn ska bli inkluderade.  

 

Vikten av att tydliggöra och synliggöra förskollärarens syn på den pedagogiska inomhusmiljön blir 

relevant då det är förskollärarna som sitter på kunskapen och erfarenheter kring tidigare forskning, 

men också erfarenhet kring hur miljön har utvecklas gör att möjliggöra barns utveckling och lärande. 

För barn interagerar med sin omvärld och på så sett upptäcker nya erfarenheter, vilket Tolentino och 

Lawson (2017, ss. 48-49) lägger stor vikt på i sin forskning. Något som även Gebbie, Ceglowski, 

Taylor och Miels (2011) beskriver i sin forskning, och då bland annat att den sociala träningen samt att 

det är viktigt att förskollärarna kan samspela för att utveckla undervisningen. Något som Kovac, Lund 

och Omdal (2017, ss. 84-85) tar upp i sin tidigare forskning är vikten av samspelet mellan barn och 

pedagoger, men även att hur samspelet är mellan personerna i verksamheten och miljön. Som ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan man se att det är pedagogens roll är att stötta samt utmana barnet (Van 

Der Veer 2007, s. 133; Öhman 2011, s. 53).  

 

Förskollärarna vi intervjuade lyfte vikten av tillgänglighet, tillåtande, lyhörda och närvarande 

pedagoger. Dessa hade, som vi beskrev innan, lite olika betydelse men vi kunde ändå se att det 

handlade om att ge barnen möjlighet till att klara sig själv, att ingå i ett socialt samspel och få chansen 

till kommunikation. Enligt Persson (2007, s. 32) har forskning inom specialpedagog på senare tid 

fokuserat mer på vad individen behöver istället för diagnosen individen eventuellt har.  

 

I vår studie kan vi se utifrån de förskollärare som vi har intervjuat att vi fått fram flera olika resultat. 

Ett resultat är att förskolläraren har en stor betydelse och viktig roll i utformning av miljön. Men även 

att det finns likheter och skillnader mellan de olika inriktningarna om hur de utformar samt utvecklar 

den pedagogiska inomhusmiljön för att se till varje barns behov. Forskningen inom specialpedagogik 

enligt Persson (2007, ss. 32-33) lyfter nu miljöns betydelse och miljöns innebörd.  
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Betydelse för praktiken och professionen 
Det vi kan utläsa från vårt resultat är att förskollärarna vi intervjuade ansåg att miljön är viktig. Den 

ska enligt dessa förskollärare vara tillgänglig, tillåtande, utmanande och stimulerande. För att kunna 

utveckla denna typ av miljö så beskrev några av förskollärarna att de hade reflektionstid, observationer 

av barngrupp samt samråd med barnen för att göra detta möjligt. Förskollärarna lyfte en del 

svårigheter men valde i första hand att fokusera på de möjligheter som finns.  

 

Detta har betydelse för både praktiken och vår profession då detta ger oss en bild av hur viktig den 

pedagogiska inomhusmiljön är för att bedriva en pedagogisk verksamhet. Förskollärarnas berättelser 

kring den pedagogiska inomhusmiljön ger oss även en inblick i och erfarenhet kring hur andra kan 

uppfatta den pedagogiska inomhusmiljön samt hur de arbetar för att utveckla och utforma den.  

 

Då barnen tillbringar många timmar i förskolans verksamhet, blir den pedagogiska inomhusmiljön 

extra viktigt. Detta för att den bland annat kan ge scaffolding till barns lärande, utveckling och 

utforskande (Van Der Veer 2007, s. 133). Därför är det av stor vikt att få en inblick i hur förskollärare 

ser på den pedagogiska inomhusmiljön. Detta för att synliggöra dess betydelse för förskolan och barns 

utveckling och lärande.  

 

Vi valde att lyfta traditionella förskolors förskollärares respektive specialförskolors förskollärare för 

att få olika perspektiv på förskolans miljö. Vi fick, i denna studie nio förskollärares syn på den 

pedagogiska inomhusmiljön. Vi tror att ju mer vi lyfter den pedagogiska inomhusmiljön, desto större 

plats kommer den få i förskolan. I vår studie vill vi även försöka förmedla vikten av att det måste få 

finnas specialförskolor till de barn som av olika orsaker inte kan gå i en vanlig förskola. Ur det 

perspektiv som vi fått genom att göra denna studie är det inte nödvändigtvis en exkludering utan 

snarare en möjlighet för dessa barn att få en likvärdig utbildning. Dock inser vi att miljön även är 

viktig för de barnen som inte har en diagnos men ändå har vissa svårigheter, som befinner sig i de 

vanliga förskolorna. Förskolläraren i traditionell förskola tre lyfter vikten av att miljön måste vara 

flexibel så att den utgår ifrån de individerna som finns i barngruppen. Finns det tillräckligt med 

kunskap för att utveckla miljöer som är stimulerande för alla barn?  

 

Vi upplevde att förskollärarna valde att lyft möjligheter istället för svårigheter och detta kan medföra 

en del konsekvenser. Detta då det är svårt att utveckla en miljö och alla förskolor har olika 

förutsättningar som vi måste vara medvetna om. Därför anser vi att det hade varit till en fördel om 

förskollärarna lyfte svårigheterna mer. Dels för att dela med sig till andra förskollärare och pedagoger 

som är verksamma inom förskolan men också för att nå ut till samhället och vikten av att det behöver 

ske en förändring inom förskolearenan så att alla barn får en likvärdig utbildning som de har rätt till.  

 

Vi kan tänka oss att förskollärarna vill utveckla synen på förskolan och dess miljöer för att få alla barn 

att känna sig inkluderade, att de blir utmanade, kan utforska samt bli stimulerade. Det var även något 

som Bredekamp (1993, ss. 258-259) tar upp redan 1993 att förskolan behöver bli ännu mer 

inkluderade för alla barn. Vilket även Wolery och Bailey (2002, ss. 89-90) senare tar upp i sin 

forskning. Detta kan man göra genom att anpassa miljön. För som Tolentino och Lawson (2017, ss. 

48-49) menar så hjälper miljön att upptäcka nya erfarenheter och utmaningar. Detta gör att miljön är 

en betydelsefull aspekt inom förskolans verksamhet.   

 

Slutsatser 
Då syftet var att undersöka samt jämföra förskollärarnas syn på hur de utformar och utvecklar den 

pedagogiska lärmiljön inomhus valde vi att ha fyra frågeställningar som kunde bidra till kunskap och 

svar på studiens syfte. I vårt resultat och analysdel kunde vi utläsa, utifrån de kategorier vi använt oss 

av att förskolans pedagogiska inomhusmiljö kan innebära många olika saker och har haft en stor och 

betydelsefull plats inom förskolan för de förskollärarna vi har intervjuat. Vi upplevde att 
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förskollärarna såg positivt på den pedagogiska inomhusmiljön samt att de vill att den ska vara 

anpassad så att den kan möta varje barns enskilda behov.  

 

Att utveckla en miljö för att möta barns enskilda behov innebar bland annat att miljön skulle vara 

tillåtande, tillgänglig, baserad på tidigare forskning mm. När de beskrev hur de arbetade för at 

utveckla den pedagogiska inomhusmiljön så berättade de om reflektionstid, observation av 

barngruppen, att de utvecklade miljön i samråd med barnen. Men vi upplevde att vi ändå inte riktigt 

fick svar på frågan samt att kategori ett och två gick lite hand i hand. Den tredje kategorin hade vi nog 

väntat oss se lite mer annorlunda ut. Förskollärarna berättade att det kunde finnas pengabrist, tidsbrist 

eller att lokalerna inte var anpassade efter barnen. Även om de lyfte vissa svårigheter så valde alla att 

istället lägga fokus på möjligheter.  

 

Vidare forskning 
Vi märkte när vi sökte efter tidigare forskning kring den pedagogiska inomhusmiljön att det var svårt. 

Vi upplever att det finns en brist kring just detta men som vi tog upp under tidigare forskning att den 

specialpedagogiska forskningen gör framsteg. Det är viktigt att forska kring vad den pedagogiska 

inomhusmiljön innebär och hur den påverkar barnen som befinner sig i miljön. Detta tror vi kan göras 

på flera olika sätt. Ett sätt är att fortsätta forska utifrån förskollärarens syn och tankar kring miljön, 

men kanske också observationer av barn som befinner sig i dessa miljöer som vi utformar och 

utvecklar för dem.  

 

Vidare, om vi fick möjlighet skulle vi vilja forska mer kring hur man på bästa sätt kan anpassa miljön 

för alla barn som befinner sig i förskolan. Vi skulle vilja veta hur miljön påverkar barnet och finns det 

faktorer i miljön som kan utlösa vissa svårigheter. Förslag på relevanta frågeställningar skulle kunna 

vara   

 Hur påverkas barnet av barngruppens storlek? 

 Hur tillåtande är miljön för barnet? 

 På vilket sätt kan ledningen stötta personalen i förskolan i utveckling och utformande av 

miljön? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Bilaga 2 Samtyckesblankett 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1-Intervjufrågor 

 

 Vad innebär den pedagogiska inomhusmiljön för er? 

 Hur arbetar ni med att ta fram en lärande inomhusmiljö för den aktuella barngruppen? 

 I läroplanen står det att arbetslaget ska ”Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, 

lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver 

stöd i sin utveckling” (Skolverket 2010 rev. 2016, s. 11). 

Hur arbetar ni för att erbjuda en god lärmiljö för varje barn? 

 Hur arbetar ni för att miljön inte ska bli samma år efter år? 

 Vilka svårigheter upplever du i utformningen av miljön? 
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Bilaga 2- Samtyckesblankett 

Stockholm 2/11-2017 

 

Hej Förskollärare på ____________________  Förskola! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om hur pedagogerna i 

förskolan ser på utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön för att möta alla barns nyfikenhet, intressen 

och behov. 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua en förskollärare hos er. Detta innebär att vi 
kommer, med hjälp av papper och penna samt ljudinspelning, intervjua en förskollärare på er förskola.   
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ditt medgivande i att delta i denna studie. All medverkan är frivillig och kan 
när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett.  
 
Önskar du ytterligare information är du välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar  

 
Studenternas namn  
Mailadresser; 
 
Handledarens namn  
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon 
Mailadress:  
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Lämnas till Jonna och Karianne vid intervju tillfället.  

 

Jag medger mitt deltagande i denna studie. 

 

Förskollärarens namn 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Förskollärararens namnunderskrift och datum:  

 

……………………………………………………………………………………………………. 
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