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Sammanfattning 

Vår studie syftar till att beskriva och analysera vilka uppfattningar en grupp pedagoger har om den 

pedagogiska innemiljön samt vilken barnsyn som råder i förskolan. Frågeställningarna är följande: 

 Hur uppfattar pedagogerna den pedagogiska innemiljöns betydelse för barns möjligheter till 

meningsskapande aktiviteter?  

 Hur utformar pedagogerna innemiljön för att ge barnen rika möjligheter till meningsskapande 

aktiviteter?  

 Vilken barnsyn ger pedagogerna i förskolan uttryck för? 

 

För att få svar på dessa frågor gjorde vi en kvalitativ forskningsstudie som byggde på 

semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare i Södertälje kommun. Vår uppsats har sin 

huvudsakliga teoretiska utgångspunkt i det postmoderna perspektivet, där människan och det 

materiella påverkar varandra och skall ses som sammanflätade med varandra. 

Resultatet av vår studie visar att alla pedagoger ansåg att den pedagogiska innemiljön har en stor 

betydelse i barns lärande och utveckling i förskolan. Pedagogerna ansåg också att utformningen av 

innemiljön ska utgå från barns behov och intressen. Alla pedagoger menade att de ser barn som 

kompetenta, kreativa och aktiva. 
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Förord 

Följande arbete är självständigarbete i förskollärarprogrammet inom ULV- projektet vid Stockholm 

universitet utförd av Rasha Ghazal och Rasha Ablahad Matti. Vi fick ett stort intresse för pedagogisk 

innemiljö i förskolan under våra VFU- perioder. Efter det kom vi fram till ett gemensamt beslut att 

fördjupa oss på detta ämne.  

Vi kom överens från början om hur vi skulle fördela arbetet. Var och en av oss läste hälften var av 

litteraturen och markerade de viktiga punkterna och sedan träffades vi på biblioteket för att gå igenom 

allting tillsammans. Intervjuerna delade vi också upp mellan oss och datasammanställningen, analysen 

och diskussionen gjorde vi sedan gemensamt. Även skrivning delade vi upp mellan oss så att vi har 

ansvarat för olika avsnitt i texten.  

Vi tycker båda att det var givande och intressant att arbeta tillsammans. Genom vårt goda och nära 

samarbete där vi diskuterade varje moment med varandra fick vi ännu djupare kunskap i vårt ämne. Vi 

tycker båda att den här perioden i vår utbildning var en utvecklande och spännande tid, som vi inte 

kommer att glömma. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla de pedagoger som tog sig tid att ställa upp på intervjuer och som 

villigt delade med sig av sina uppfattningar om den pedagogiska innemiljön. Vi vill även tacka för det 

vänliga bemötande vi fick på de tre förskolorna där vi intervjuade pedagogerna. 

Vi vill också tacka vår handledare Klara Dolk som under arbetets gång gett värdefull handledning. 

 

Rasha Ghazal & Rasha Ablahad Matti 
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Inledning 

Vi har valt att i vår studie beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan uppfattar den pedagogiska 

innemiljöns förmåga att locka barnen till meningsskapande aktiviteter. Vi har även valt att beskriva 

och analysera vilken barnsyn som avspeglas i pedagogernas tal om den pedagogiska innemiljön. Vårt 

intresse för detta ämne har utvecklats under den verksamhetsförlagda utbildningsperioden, då vi har 

sett hur olika pedagogiska innemiljöer kan påverka barnens aktiviteter. Björklid (2005) poängterar 

miljöns betydelse utifrån att barn genom sina möten med världen lär sig om sin omvärld och sig själva. 

Begreppet "pedagogisk miljö" innefattar miljöns fysiska utformning, material, samspel mellan vuxen 

och barn och mellan barnen samt den stämning eller den atmosfär som råder i verksamheten. Miljön 

skapar en förväntning om vad som kan hända i den pedagogiska verksamheten och därför är det viktigt 

att den pedagogiska miljön är utformad på ett sätt som kan underlätta, utmana och stimulera barns 

lärande. Sheridan och Pramling Samuelsson (1999, s. 94) betonar att "miljön ska kunna användas och 

förändras på ett flexibelt sätt beroende på vilka verksamheter som pågår och vad som för tillfället 

intresserar barnen". Vidare skriver författarna att barnen skall vara delaktiga i utformningen av den 

pedagogiska miljön och utgångspunkten skall vara deras intressen, kunskaper, önskningar och 

erfarenheter i relationen till förskolans mål. Enligt Halldén (2015, s. 114-115) har barnen rätt att få 

vara med i beslutsprocesser, inspirera och diskutera med vuxna och andra barn, bli respekterade och 

respektera olika tankar och åsikter. Med det menas att barnen skall delta i gemensamma processer på 

lika villkor. Pedagogerna har en stor utmaning att få syn på vad som erbjuds i miljön och vilka 

möjligheter som ges till barnen genom miljön (Clark 2010 i Granlund & Björck Åkesson 2015, s. 64). 

Det är således viktigt att identifiera vad som händer i rummet, och för det behövs närvaro, lyhördhet 

och att pedagoger och barn medverkar med samma fokus i dialoger om det som händer.  

För att förskolan ska kunna genomföra sitt uppdrag, krävs en pedagogisk miljö och ett material som 

gynnar barns utveckling och lärande. Enligt läroplanen bör förskolan erbjuda barnen en miljö som 

stimulerar, lockar och utmanar dem till utforskande, lek och aktiviteter (Skolverket 2010, Lpfö 98, s. 

23), samt att ”miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (Skolverket 2010, Lpfö 98, s. 27). I 

Läroplanen står det också att "Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden" (Skolverket 2010, Lpfö 

98, s. 4). Pedagogerna skall således utforma miljön så att barnen inspireras och lockas till olika 

aktiveter samt skapa en utforskande miljö. I vår studie kommer vi att använda oss av postmoderna 

teorier med fokus på neomaterialistiska teoretiska perspektiv för att beskriva och analysera hur 

pedagoger utformar miljön för att locka barnen till meningsskapande aktiviteter. Även om utemiljön 

har stor betydelse för barns möjligheter till meningsskapande aktiviteter har vi i denna studie valt att 

avgränsa oss till innemiljöns betydelse. 

Bakgrund 

I Skolinspektionens rapport "Förskola, före skola – lärande och bärande" granskar de förskolans 

kvalitet i förhållande till läroplanens mål i syfte att utveckla förskolans verksamhet samt att beskriva 

framgångsfaktorer. Rapportens utgångspunkt är att alla barn har rätt till ”en god utbildning i en trygg 

miljö” (Skolinspektionen 2012, s. 5).      
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Skolinspektionen menar att den pedagogiska miljöns påverkan har stor betydelse för förskolans 

kvalitet. Skolinspektionen refererar till Björklid som menar att ”det är viktigt vad barnen möts av i 

förskolans rum” (Björklid, P. 2005 i Skolinspektionen 2012, s. 27). Skolinspektionen menar att 

förskolorna ska jobba medvetet med att skapa och utveckla en kreativ och lättillgänglig miljö som 

stimulerar och utmanar barns lärande och utveckling. Miljön måste därmed ständigt utvecklas och 

anpassas för att bemöta de olika behoven som dyker upp i samband med att barngruppen förändras 

(Skolinspektionen 2012, s. 28). 

Skolinspektionen skriver dessutom i sin rapport att förskolornas sätt att placera material på ett 

tilltalande vis är väldigt olika, vilket innebär vidare att förskolorna använder miljö ”utifrån olika nivåer 

av pedagogisk medvetenhet” (Skolinspektionen 2012, s. 27). I en del förskolor är rummen för det 

mesta indelade för att uppfylla olika aktiviteter och funktioner. Pedagoger organiserar stimulerande 

små hörnor med material för kreativitet och de förändrar rummens funktion ganska ofta utifrån 

barnens intressen. Allt material är placerat i barnens höjd och finns tillgängligt, barnen skapar och 

utvecklar därmed självständighet (Skolinspektionen 2012, s. 27). I andra förskolor finns det 

exempelvis vissa material som är inlåsta i skåp som barnen inte har tillgång till. Skolinspektion skriver 

”att barnen riskerar att gå miste om viktigt lärande, såväl som möjlighet att utveckla självständighet 

och tillit till sin egen förmåga, på förskolor med ett sådant synsätt” (Skolinspektionens 2012, s. 26). 

Skolinspektör redogör även miljöns betydelse för barns delaktighet, å ena sidan utifrån materials 

tillgänglighet, å andra sidan utifrån barns inflytande när pedagoger utformar innemiljöerna 

tillsammans med barnen (Skolinspektionens rapport 2012:7, s. 26).  

Historiskt synsätt på innemiljö 

Förskolan som institution har utvecklats från en form av barmhärtighet som bedrevs av kvinnor till en 

pedagogisk tradition med egen läroplan. Enligt Nordin-Hultman (2004) har miljö och material alltid 

varit en central del av pedagogiken. Nordin- Hultman (2004, s. 115, 132, 134) skriver i sin avhandling 

"Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande" om två olika dominerande diskurser när det gäller 

förskolemiljö. Den ena är "en hemlik förskolemiljö" som dominerade i början av 1900- talet fram till 

1970, då det ansågs viktigt att skapa en hemkänsla i daghemmet för att barnet skulle få sitt moderliga 

behov tillgodosett. Förskolerummen sågs som en kontinuitet mellan förskolan och hemmet. En 

huvudsaklig modell var organisationen för de reproducerande inslagen av vård och omsorg knuten till 

hemmets vardagsrutiner. Barnens tillgång till laborerande aktiviteter och lek var begränsad, tonvikten 

var lagd på den kroppsliga omvårdnaden och hygienen. Materialet var högt och perifert placerat 

liksom i hemmet, det var bara de vuxna som hade tillgång till detta. Barnen mötte material i förskolan 

som de var vana vid hemifrån och de hade en begränsad mängd material för att förhindra alltför hög 

grad av oordning. Grunden i dagsprogrammet bildades av en rad dagliga regelbundet återkommande 

inslag och rutiner. Aktiviteter var inplanerade vid bestämda tidpunkter och regleringen av tid och rum 

begränsade möjligheterna för barnen att själva välja sina aktiviteter. Den andra dominerande diskursen 

kring den pedagogiska miljön är "en verkstadspedagogikens förskolemiljö". Nordin- Hultman skriver 

att det under 1970- talet växte fram en motdiskurs där förskolans innemiljö snarare än att vara hemlik 

skulle utgöra en lärorik miljö. Materialet på förskolan fick en större betydelse och förskolan skulle 

erbjuda barnen material som väckte deras intressen och nyfikenhet samt utmanade deras utveckling 

och lärande. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera en grupp pedagogers uppfattningar om den 

pedagogiska innemiljöns betydelse för barns möjlighet till meningsskapande aktiviteter. Ett 

underliggande syfte är att få kunskap om vilken barnsyn pedagogerna i förskolan uttrycker.  

1. Hur uppfattar pedagogerna den pedagogiska innemiljöns betydelse för barns möjlighet till 

meningsskapande aktiviteter?  

2. Hur utformar pedagogerna innemiljön för att ge barnen rika möjligheter till meningsskapande 

aktiviteter? 

3. Vilken barnsyn ger pedagogerna i förskolan uttryck för när de talar om den pedagogiska miljön? 

Tidigare forskning om den 

pedagogiska innemiljön 

Som vi konstaterat har förskolans miljö stor betydelse för barns utveckling och lärande. Många 

utbildningsforskare har intresserat sig för hur olika innemiljöer påverkar barnen och hur barnens 

identitet skapas av miljön samt hur det pedagogiska materialet är ett viktigt redskap för att skapa 

meningsfulla och lärorika aktiviteter för barnen och för att stimulera deras utveckling. Nedan lyfter vi 

fram några forskningsresultat som är relevanta för vårt forskningsintresse. 

I sin doktorsavhandling gör Elisabeth Nordin-Hultman (2004) en jämförande studie mellan svenska 

och engelska förskolor för att förstå de föreställningar som miljön och materialet har. Hennes studie 

handlar om hur tid, rum och material organiseras i förskolan för att ge barnen möjligheter till 

betydelsefulla aktiviteter och för att förstå hur olika miljöer påverkar hur barnet blir. Nordin-Hultman 

(2004, s. 52) förklarar vidare att pedagogiska miljöer skapar barnens identiteter och hur barnen 

kommer till insikt om sig själva beror på de miljöer som barnen befinner sig i. Det blir därför viktigt 

att observera hur de är utrustade och inredda och vilka budskap de ger och förmedlar. Författaren 

kommer fram till ett resultat av sin jämförande studie, vilken visar att det pedagogiska materialet som 

lockar barnen till aktivitet och som hjälper dem att fokusera är litet i de svenska förskolorna. Barnen 

har inte stora möjligheter till utforskande i de svenska klassrummen och detta beror på att det finns 

färre möjligheter att blanda olika material på ett nytt och skapande sätt för att hitta oväntade 

blandningar (Nordin-Hultman 2004, s. 86, 87, 100). I det här sammanhanget förklarar författaren 

vidare att de vardagliga regleringarna och de olika passiva situationerna har effekter på barnens 

subjektskapande och på barnens syn på sig själva som individer och som ett ansvarstagande och 

handlande subjekt. Barnen ses inte längre som ett objekt som styrs av en högre makt utan som ett 

samarbetande och aktivt subjekt som har rätt att välja (Nordin-Hultman 2004, s. 47, 102). 

Anna Palmer intresserar sig också för hur subjektivitet skapas eller ”materialiseras” i mötet med 

material och miljö. Subjektivitet är därmed en pågående process och den blir olika i olika miljöer. 

”Subjektivitet liksom den mänskliga kroppen konstitueras med omgivningen, med naturen, tingen, 

materian och andra kroppar i ständigt föränderliga processer” (Anna Palmer 2010, s. 62).  

Sheridan och Pramling Samuelsson har även uppmärksammat innemiljöns betydelse för 

verksamhetens kvalitet. Författarna menar att utformningen av innemiljön och hur material används 
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för att utmana och stimulera barns lärande är några av de viktiga aspekterna som har avgörande 

betydelse för verksamhetens kvalitet, de menar också att lärande innemiljön utgörs av samspel mellan 

människor och material. Pedagogisk kvalitet bildas av fyra olika dimensioner som samverkar med 

varandra och som har stor betydelse för barns utveckling i förskolan. De fyra dimensionerna är: 

samhällsdimension, barndimension, lärardimension och verksamhetsdimension och varje dimension 

innefattar dessutom olika kvalitetsaspekter. Författarna beskriver att den fjärde dimensionen, 

verksamhetsdimension, fungerar som en helhet där samtliga dimensioner är beroende av varandra och 

där flera aspekter involveras. Inom verksamhetsdimensionen ingår bland annat utrymme, material, 

organisation och hur de materiella resurserna är tillgängliga och arrangerade för att utmana barnens 

utveckling och lärande (Sheridan och Pramling Samuelsson 2009, s. 14, 15, 18, 19, 21). 

Bergström har utforskat i sin doktorsavhandling hur organisering av innemiljö och material kan 

möjliggöra eller begränsa barnens förmåga att upptäcka ”handlingserbjudande” i samspel med miljön, 

det vill säga, hur barnen upptäcker den handlingserbjudande som miljön omkring dem erbjuder. Hon 

skriver att upptäckandet av handlingserbjudanden är en förmåga som barnen kan utveckla i förskolan i 

mötet med miljön och material och menar att vissa rum och material signalerar vilka aktiviteter barnen 

förväntas ägna sig åt och därmed ges barnen inga alternativa handlingsutrymmen (Bergström 2013, s. 

184). Bergström förklarar också i sin analys att det sättet att erbjuda material på och rummens ramar 

synnerligen påverkar barns aktiviteter och handlingsutrymme. Författaren menar att vissa rum och 

miljöer är utrustade på ett sätt där pedagogerna planerar och förutbestämmer vad barnen skall göra och 

leka. Hem/dockvrån är ett exempel på ett rum som har ett tydligt erbjudande om vad som ska lekas 

och uppmuntrar och stimulerar barnen till rollek. Ett sådant rum minskar således barnens 

handlingsutrymme som gör att barnen själva inte kan upptäcka och ta egna initiativ. Bergström skriver 

dessutom att materialets tillgänglighet påverkar barns delaktighet och inflytande. Hon menar att hur 

barnen under leken utforskar, provar och upptäcker i de olika tillgängliga miljöerna synliggör barns 

inflytande (2013, s. 173-174).  

Karin Hultman (2011) utforskar i sin doktorsavhandling relationen mellan materialitet och barns 

subjektsskapande i förskolor och skolor, det vill säga, materialitetens betydelse för de processer som 

hjälper barnen att ”bli till” som subjekt och hjälper dem att komma till uppfattning om sig själva och 

om sina möjligheter att handla samt om sina samband till världen. Hon använder en posthumanistisk 

teoribildning för att kunna synliggöra materialitetens betydelse. Hon förklarar att ”Saker, precis som 

människor, skapar vissa möjligheter och förhindrar andra” (Hultman 2011, s. 32). 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt postmoderna teorier med extra fokus på neomaterialistiska teoretiska perspektiv som 

utgångspunkt för att analysera pedagogernas tal om deras uppfattningar av den pedagogiska 

innemiljöns betydelse för barns möjlighet till meningsskapande aktiviteter samt hur den innemiljön ger 

barnen rika möjligheter till meningsskapande aktiviteter. En utgångspunkt i neomaterialism1 är ”att det 

pågående är påverkat av ett aktivt samhandlande mellan olika materialiteter, som alla får olika kraft att 

                                                      
1Perspektivet benämns med olika namn, exempelvis post- konstruktionistiskt och posthumanistiskt. Vi har 

valt neomaterialistiskt som ett samlingsbegrepp.   
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förändra något till exempel i ett skeende eller en händelse” (Dolphijn & van derTuin 2012 i Engdahl & 

Ärlemalm- Hagser 2015, s. 163).  

Lenz Taguchi förklarar att i fenomenologins filosofi betraktas den materiella världen som passiv och 

människan som aktiv, materialiteten finns för människans kropp och för att hjälpa människan att lära 

känna sig själv. Däremot har materialitet en annan betydelse i det neomaterialistiska teoretiska 

perspektivet, i det neomaterialistiska perspektivet är ”agens och handlingskraft är något som uppstår 

mellan olika kroppar, vare sig de är människor eller ting\ materialiteter, och ting kan förstås som 

starka och handlingskraftiga i specifika situationer där människor kan förstås som mer passiva än 

aktiva” (Lenz Taguchi 2013, s. 77). I det neomaterialistiska perspektivet ligger fokus på samspelet och 

samverkan mellan de olika materiella agenterna och på vad produceras utifrån detta samspel. Lärande 

betraktas enligt detta perspektiv som något som skapas i ett komplext nät av relationer mellan de olika 

materiella agenterna. Därmed ses inte lärande som något som enbart sker i barnets kognition utan det 

är en kraft som uppstår i mötet med material (Lenz Taguchi 2015, s. 191). Hultman menar att det 

viktigaste antagande som posthumanismen utgår ifrån att det inte är bara vi människor som kan sätta 

igång saker att hända, göra skillnad och kunna påverka utan också ickemänsklig materialitet har agens. 

Hultman förklarar att ett objekt som brukar betraktas som passivt, till exempel en penna, kan uppfattas 

utifrån ”actor-networktheory” som en aktör (Hultman 2011, s. 32). Tingen ses därmed inte bara som 

ett redskap eller ett verktyg som hjälper människor att utöka sina förmågor det vill säga som 

”förlängningar av människor” utan dessutom som ”en förståelse där människor kan förstås som 

förlängningar av tingen” (Hultman 2011, s. 9). 

Sammanfattningsvis koncentrerar forskare inom neomaterialism sig på att kunskap skapas i relation 

till material som betraktas som aktiva och handlingskraftiga agenter som förstärker lärande. Material 

och diskurser samhandlar gemensamt i relationella nätverk där kunskap uppstår. Anna Palmer skriver i 

skolverkets stödmaterial att leksaker, material och miljöer får betydelse i lärande processer genom att 

samhandla med människor och att materialen betraktas som ”agentiska” i sig själva, material 

stimulerar lärande och får barnen att göra något (Skolverket 2012, s. 26).   

Nedan förklaras begreppen för neomaterialismens perspektiv på lärande och som vi ska använda i 

analysen. Dessa begrepp är meningsskapande, materialitetens handlingskraft, ickemänsklig 

materialitets betydelse för subjektsskapande, rhizomatiskt lärande och barnet som kultur och 

kunskapsskapare.  

 

Meningsskapande  

Begreppet meningsskapande utgår från att barnen skapar förståelse och mening i förskolan utifrån ”en 

tolkning av situationen och sammanhanget” (Dahlbeck & Persson 2010, s. 195). Det innefattar en 

förståelse av vad förskolan betyder för barnet. Författarna skriver dessutom att mening skapas genom 

att vara i ständig kontakt med de föremålen, objekten och människorna som barnet möter, när barnen 

exempelvis möter en ny förskolemiljö, så börjar ”ett intensivt förståelsearbete” för att knäcka koder 

som leder till att skapa mening. Meningsskapande är därmed en aktivitet som aldrig blir klar eller 

färdig för att det är ”en strävan efter att förstå” (Dahlbeck & Persson 2010, s. 195). 
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Materialitetens handlingskraft 

I ett neomaterialistiskt teoretiskt perspektiv är handlingskraft ett centralt och viktigt begrepp. 

Traditionellt är det självklart att barnen har handlingskraft i mötet med material, det vill säga, det är 

bara barnen som kan göra något med material och får föremålen att förvandlas och förändras. 

Handlingskraft inom det neomaterialistiska perspektivet betyder att även material leker med barnen, 

transformerar och förändrar dem, ting blir delaktiga i skapande av ny kunskap och påverkar dessutom 

barnets tankar och uppfattning om sig själv (Lenz Taguchi 2015, s. 189-190). Material är ”en aktiv 

agent i transformationen av barnets upplevelser, tänkande och kunskapsskapande” (Lenz Taguchi 

2015, s. 190).  

Ickemänsklig materialitets betydelse för 

subjektsskapande 

Granlund och Björck- Åkesson (2015, s. 63) betonar att under de senaste åren har begreppet 

"materialitet" börjat användas i relation med förskolans miljö. Hultman (2011, s. 1) förklarar 

begreppet ickemänsklig materialitet som att pedagogiska praktiker är uppbyggda av en otalig mängd 

av ickemänsklig materialitet, t.ex. pennor, pennvässare, katedrar, sandlådor, klätterställningar, 

gymnastiksalar, ribbstolar, pussel, skåp där läroböcker förvaras, vattenpölar, brandtrappor, grupprum, 

snöbollar, kuddrum, dockhörnor, närvarolistor och så vidare. Allt detta måste barnen och de vuxna 

nödvändigt förhålla sig och relatera till i förskolans miljö. 

Karin Hultman (2011) undersöker hur de olika relationerna mellan ickemänsklig materialitet kan 

konstituera barnet. Linjaler, stolar, sandlådor, dockor osv. alla material gör något med människor, de 

påverkar hur vi tänker, hur vi rör oss och hur vi agerar. ”Vi blir till tillsamman med dem” och utan 

dem skulle vi vara annorlunda. Hultman skriver att ickemänsklig materialitet inte kan ha en exakt 

definition men det som Hultman undersöker i sin avhandling är den sort av ickemänsklig materialitet 

som barn kan röra och som syns i den pedagogiska praktiken. Ickemänsklig materialitet här är sådant 

som barnen kan hålla i, titta på, uppmärksamma, känna, försöka undvika eller intresserar sig för. 

(Hultman 2011, s. 13-15). 

Rhizomatiskt lärande 

Postmoderniteten upplöser ett tänkande på att barnen utvecklas i en bestämd ordning utan lärandet ses 

som rhizomatiskt, det vill säga, barns lärande tar sig nya ”rhizom”, banor och följer inte förutbestämda 

vägar. Deras lärande sker relationellt med omvärlden. I detta perspektiv får relationellt och interaktivt 

lärande en ny mening och detta tydliggör hur barn och miljö kan ha betydelsefulla relationer som är 

viktiga för barnens utveckling och lärande. (Lenz Taguchi 2013, s. 22).   

Barnsyn: Barnet som kultur och kunskapsskapare 

Dahlberg och Lenz Taguchi (2013) tar upp i sin bok "Förskola och skola- om två skilda traditioner" 

två olika traditioner när det gäller sociala konstruktioner av barn och de skriver också om en vision om 

en mötesplats. I förskolan finner man diskurser om det som Dahlberg och Lenz Taguchi kallar ”barnet 

som natur” och i skolan finner man ”barnet som kultur- och kunskapsåterskapare". I "barnet som 

natur" diskurser har det enskilda barnets behov och frihet att uttrycka sig själv och sina känslor varit 
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en central del. Författarna skriver ” Barn skall fritt få uttrycka sig själva, sina tankar och sina känslor. I 

denna frihet uttrycker barnet sin personlighet, varför dessa uttryck aldrig kan vara fel” (Dahlberg & 

Lenz Taguchi 2013, s. 18). I "barnet som natur" är allt nedlagt naturligt i barnen och genom att få 

frihet kommer barnen att utveckla och uttrycka sig själva (Dahlberg & Lenz Taguchi 2013, s. 18). 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s. 63) förklarar att detta synsätt på barnet hänger samman 

med de utvecklingspsykologiska föreställningarna. Problemet med dessa föreställningar menar 

författarna att vi placerar barnet i centrum och att vi knyter problemet som kan uppstå till det 

individuella barnet istället för den pedagogiska praktiken eller miljön för att vi styrs oss av starka 

modernistiska diskurser, barn förväntas därmed kunna klara vissa saker i en viss ålder.  

I den svenska skolan framträder en annan syn på barnet, vilket är "barnet som kultur- och 

kunskapsåterskapare" där barncentreringen tar sig uttryck på ett annat vis i jämförelse med förskolans 

sätt. I skolans tradition har man ett mål vilket är att överföra konkret kunskap och kulturarvet på så sätt 

tydliggörs ” vad man skall göra och hur det skall göras” (Dahlberg & Lenz Taguchi 2013, s. 19). Med 

detta synliggörs dessutom ”vad som är rätt eller fel”. En viktig skillnad mellan skolan och förskolans 

tradition är att skolans barn inte får bestämma över ämnen utan det bestämts av andra och ”detta måste 

ställas i kontrast till förskolans tradition av barncentrering där idealet är att barnet i stor utsträckning 

bör välja innehåll och uttrycksform själv” (Dahlberg & Lenz Taguchi 2013, s. 19). Författarna 

redovisar en ny och kontrasterande konstruktion av barnet som har sina grunder i postmodern teori och 

det är ”barnet som kultur- och kunskapsskapare” (Dahlberg & Lenz Taguchi 2013, s. 23).  Det är en 

vision som ser barnen som kompetenta och aktiva i sitt livslånga lärande och i förhållande till sig 

själva och inte i jämförelse med andra, ett barn som vill lära sig och som vill utforska omvärlden och 

ett barn som är just ”medkonstruktör av kultur och kunskap”. Kunskap skapas i samspel och relation 

”mellan oss och mellan oss och omvärlden” och med miljön som en tredje pedagog (Lenz Taguchi 

2013, s. 58, 85, 116). Med de postmoderna teorierna kan man förstå hur barnen bär på olika motsatta 

identiteter som skiftar i olika miljöer och i olika situationer. Denna kunskapssyn hjälper oss att fästa 

uppmärksamheten på hinder och möjligheter i de miljöer som barnen vistas i istället för att 

individualisera problemen. Den pedagogiska miljön som pedagoger skapar i förskolan ger barnen 

således möjligheter att vara och förhålla sig på olika sätt (Nordin- Hultman 2004, s. 170-177). 

Metodval: Intervjuer 

I denna del presenterar vi vald forskningsmetod till vår studie för att kunna ge svar på forskningens 

problemformulering och syfte. Vi beskriver även urval, genomförande, analys samt forskningsetiska 

överväganden. 

Datainsamling 

Kvale och Brinkmann (2014) och Dalen (2008) skriver om två forskningsmetoder. Den ena är 

kvantitativ metod och den andra är kvalitativ. Dessa metoder skiljer sig åt och lämpar sig beroende på 

vilken typ av studier som görs. En kvantitativ forskningsmetod utförs via enkäter med fasta 

svarsalternativ och gör det möjligt att generalisera resultat och skriva ner det som siffror och mängder. 

Forskaren använder matematiska och statistiska metoder för att få information om verkligheten. 
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Kvantitativ metod ger inte stort utrymme för den enskilda individens synpunkter utan forskaren samlar 

in ett antal fakta och analyserar dem i syftet att finna modeller och ordning som accepteras generellt. 

En kvalitativ forskningsmetod handlar istället om att nå förståelse om fenomen som rör situationer och 

personer i dessa personers sociala verklighet. Det handlar om att genom exempelvis intervju få 

intervjupersonerna att med egna ord förmedla sina upplevelser och synpunkter (Kvale & Brinkmann 

2014; Dalen 2008). 

Vi valde att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer i vår studie. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver om den kvalitativa forskningsintervjun som en typ av intervju som används främst när man 

försöker att förstå världen från intervjupersonens egna perspektiv och formulera meningen i 

människors upplevelser. Intervjuaren blir medskapare till intervjuns resultat genom sitt samspel med 

intervjupersonen. Syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är att se frågan från den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. Vi såg att denna intervjumetod passade vår studie 

bäst då vi inte hade som syfte att generalisera vårt resultat utan istället var intresserade av de grupp 

pedagogers uppfattningar kring den pedagogiska innemiljön. Vi formulerade frågorna på ett sätt som 

vi anser vara lättast att förstå för den intervjuade. Metodiken ger oss möjlighet att komma längre och 

nå djupare, det kallas "semistrukturerad intervju". Stukat (2010, s. 39-40) beskriver intervjumetoden 

"semistrukturerad intervju", som en typ av intervju som används när man vill få en grundläggande 

kunskap om hur individen upplever en viss situation. Intervjuaren ska använda en frågelista som kan 

täckas av under intervjun i form av intervjuguiden och frågorna behöver inte komma i samma ordning. 

Intervjupersonen har stort frihet att utforma svaren och det kan komma med olika frågor som inte finns 

i intervjuguiden. Semistrukturerad intervju innebär att intervjuprocessen är flexibel.  

Urval 

Vi valde att utföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Alla 

intervjupersoner som valdes ut var kvinnor, det var inget medvetet val från oss utan de flesta 

förskollärare idag är kvinnor. Anledningen till att vi valde sex lärare var för att vi såg att det krävdes 

för att kunna få en djupare förståelse om miljöns och materials betydelse för barns lärande och 

utveckling. Vi bestämde oss för att utföra intervjuer i tre olika kommunala förskolor i Södertälje som 

ligger i tre olika enheter. Två av förskolorna är indelade i fyra avdelningar med 16-25 barn i respektive 

avdelning. Den tredje förskolan är indelad i tre avdelningar med 15-20 barn i varje avdelning. 

Pedagogerna har en varierande arbetslivserfarenhet inom förskolläraryrket och jobbar i blandade 

åldersgrupper. Den lärare som hade längst erfarenhet examinerades 1982 och den som hade kortast 

examinerades 2010. En av lärarna är utbildad speciallärare och har mångårig erfarenhet av att arbeta 

med barn som har svårigheter att samspela och kommunicera. En annan är pedagogiskt miljöansvarig i 

en av förskolorna med 15 års erfarenhet av arbete. Hon åkte till Reggio Emilia i maj 2015 och kom 

tillbaka med nya tankar och idéer om just pedagogisk miljö. En arbetsledare blev också utvald till 

intervju, hon har bra inblick och förståelse kring pedagogisk miljö och har deltagit flera gånger i 

miljöförändringar i förskolan. En elevhälsoansvarig i förskolan, som bidrar till att skapa miljöer som 

ska stödja elevernas hälsa, lärande och utveckling blev också intervjuad. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i tre olika förskolor i Södertälje kommun. Vår VFU- handledare hjälpte oss 

genom att rekommendera några av de pedagoger som har en stor erfarenhet inom vårt ämne. Vi fick 
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kontakta de pedagogerna på olika sätt för att fråga om de hade möjlighet att ställa upp på intervju. 

Vissa fick vi kontakt med via mejl och vissa genom muntlig kontakt och andra via telefon. Vi delade 

upp intervjuerna jämnt mellan oss. Var och en av oss skulle intervjua tre pedagoger och efteråt 

samlade vi alla sex intervjuerna för bearbetning och analys. Pedagogerna fick ta del av vårt 

informations- och samtyckesbrev (se Bilaga 1) och skrev under en överenskommelse. Vi kom överens 

med pedagogerna om att mejla intervjuguiden till dem innan vi gjorde intervjuerna eftersom vi trodde 

att svaren skulle bli mer detaljerade om pedagogerna fick fundera över alla frågor och förbereda sig. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att dela ut frågorna innan intervjuerna. En fördel med detta 

är att svaren blir mer detaljerade och genomtänkta, medan en nackdel med detta är att svaren inte blir 

lika nyanserade.  Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det finns en risk med att dela ut frågorna 

innan intervjuerna för att svaren då inte ges spontant. Vi var medvetna om detta men vi tyckte att 

spontana svar inte alltid är korrekta och de bästa svaren. Vi gav pedagogerna en stor chans till en 

utförlig beskrivning. 

Intervjufrågorna utformades utifrån vårt syfte och var "semistrukturerade". Vi tyckte att 

semistrukturerade frågor var den lämpligaste formen för vår studie eftersom det tillät pedagogerna att 

berätta själva om sin egna erfarenheter och uppfattningar med egna ord. Utifrån ett antal frågor som vi 

ställde till alla pedagogerna och som följdes av deras svar fick vi utförlig information. Vi tillsammans 

med pedagogerna valde var vi skulle sitta under intervjutiden. Trost (2011, s. 65-66) skriver att 

intervjuare har också rätt att fatta beslut tillsammans med intervjupersonerna om plats för intervju, 

man ska inte överlämna ansvaret helt till den intervjuade. Platsen skall vara lugn och trygg för alla, en 

plats där inte exempelvis barn kan komma in och störa. Vi fick använda ljudinspelning vid varje 

intervju för att det då skulle vara lättare för oss att gå tillbaka till intervjumaterialet. Enligt Trost 

(2011, s. 74) behöver man då inte göra en massa anteckningar under intervjutiden utan kan 

koncentrera sig på frågorna och svaren. Man kan lyssna till ordval och tonfall upprepande gånger 

efteråt. Varje intervju varade ungefär mellan 40-45 minuter och avslutades med att vi tackade 

pedagogerna för att de delat med sig av sina uppfattningar och erfarenheter. Efteråt frågade vi dem om 

det gick bra att kontakta dem om det var något som var oklart i svaren. 

Trost (2011, s. 70-71) skriver att intervjuguiden är en lista över frågeområden och att listen skall vara 

kort, tydlig och ta upp stora delområden. Innehållet och ordningen i själva listan eller guiden bestäms 

dels av studiens syfte. (Se bilaga 1) Enligt (Trost 2011, s. 94; Kvale & Brinkmann 2014, s. 170-180) 

betonar att intervjuarens roll under intervjun är att skapa goda kontakter med intervjupersonen genom 

att lyssna uppmärksamt och genom att visa respekt, intresse och förståelse för vad denne säger samt 

genom att intervjuaren är tydlig med vad han/hon vill veta. Det är viktigt också att intervjuaren har 

ögonkontakt med den han/hon talar med, vilket annars kan uppfattas som brist på intresse eller att man 

är osäker, och det kan förstöra kontakten med den person man intervjuar. En expertintervjuare är 

engagerad i den konkreta situationen och lyhörd för personens stämning för att kunna fortsätta med 

intervjun på ett givande sätt och inte bara rikta all uppmärksamhet på intervjufrågorna eller på nästa 

fråga. Intervjuaren skall uppföra sig naturligt och vara sig själv. 

Vi kan säga att vi upplevde många svårigheter från att vi bestämde oss för att utföra intervjuerna tills 

vi blev färdiga med dem. Det svåraste problemet var att pedagogerna inte hade tillräckligt med tid för 

en intervju. Vissa av pedagogerna hade inte så bra koll på sina mejladresser och svarade inte heller när 

vi ringde dem och då blev vi tvungna att flera gånger åka till förskolan för att få kontakt med dem. 

Under intervjutiden blev vi avbrutna både av barnen och annan personal i förskolan vilket gjorde att vi 

tappade tråden och det var lite svårt att komma tillbaka till intervjun. En av intervjuerna tog mer än en 

timme för att barnen kom in i rummet många gånger och två gånger blev vi tvungna att byta plats. Vi 
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behövde fråga pedagogerna efteråt om några saker som var otydliga i deras svar efter att vi börjat 

bearbeta och analysera intervjuerna, men det var ännu svårare att få tid för detta. Den kompletterande 

informationen fick vi via mejl med pedagogerna för att de tyckte att det var lättast för dem att mejla 

sina svar till oss. 

Forskningsetiska överväganden 

Etiken är en viktig del när det gäller intervjuforskning. Det var intressant att höra så mycket som 

möjligt av pedagogerna om deras uppfattningar om pedagogiska innemiljöer, men det var viktigt att 

skydda intervjupedagogernas integritet. Intervjusvaren innehåller pedagogernas egna uppfattningar 

och åsikter och därför var det viktigt att hantera det insamlade materialet på lämpligt sätt. Stukat 

(2010, s. 131-132; Vetenskapsrådet 2011, s. 66-69) skriver om de olika kraven för att skydda 

pedagogerna men också bidrag till korrekthet i vetenskaplig kunskap. 

 Informationskravet och samtyckeskravet: Deltagarna i en studie ska informeras om studiens syfte och 

vad studien kan bidra med samt hur de huvudsakligen genomförs och hur resultat kommer att 

användas. Deltagarna ska också informeras om att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

och har rätt att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta. Deltagarna bör 

också informeras om syftet med och tillvägagångssättet i forskningen och de också ska få information 

om vem som kommer att få tillgång till intervjuerna samt att de har rätt att få tillgång till utskriften 

och analysen av intervjuerna. Vi informerade de pedagoger vi önskade intervjua i god tid om detta 

och de gav oss ett skriftligt godkännande om att delta i studien. (Se bilaga 2) 

 Konfidentialitetskravet: Det innebär oftast att privat information som gör att intervjupersonens 

identitet kan bli avslöjad inte kommer att användas i studien. Om forskaren kommer att publicera 

information som möjligen kan identifieras av andra bör deltagarna godkänna att denna information 

lämnas ut. Vi ska behandla all samlad information med största försiktighet så att inte obehöriga kan 

få del av innehållet och känna igen deltagarna. Det var viktigt för de pedagogerna att få information 

om detta för att de skulle bli trygga och säkra när de svarade på våra frågor.  

 Nyttjandekravet: Den information som ska samlas in får bara användas för forskningsändamål. 

Informationen får inte utlånas eller utnyttjas för affärsmässigt bruk eller något annat syfte. Deltagarna 

fick alla den informationen innan vi kom överens om intervjutid. Det var viktigt för oss att deltagarna 

skulle få förtroende för vår förmåga att skydda deras integritet.  

Dolk (2013, s. 59-60) betonar i sin avhandling att "Etik handlar i det avseendet om en process utan 

tydligt slut. Många etiska aspekter aktualiseras naturligtvis i mötet med de som studeras".  Det innebär 

att under en forskningsstudie finns ett stort antal olika områden där etiska frågor aktualiseras. Många 

forskare poängterar att de etiska frågorna har en stor betydelse för de metodologiska val som forskaren 

står inför. I vår studie var vi väldigt noga med tystnadsplikten som man måste följa under och efter 

intervjutiden. T.ex. några av pedagogerna nämnde flera olika barns namn under intervjun och 

berättade om de problem eller svårigheter och sjukdomar som finns hos vissa barn, men vi har inte 

avslöjat detta i uppsatsen och vi tog inte heller med det när vi transkriberade våra intervjuer.  

Kvale och Brinkmann (2014, s. 110-111) skriver att "man måste bedöma konsekvenserna av 

kvalitativa studier både efter den skada som deltagarna kan lida och de vetenskapliga fördelar som 

deras deltagande i studien ger". Det innebär att det finns en risk att deltagaren lider skada på grund av 

att forskaren vill göra sin forskning gott. Den etiska principen är att forskaren är skyldig att fundera på 

möjliga konsekvenser och ska vara medveten om skillnaden mellan muntligt och skriftligt språk för att 

undvika att såra deltagaren under intervjutiden. Det är inte minst viktigt att forskaren har bra förmåga 
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att hantera problem som kanske plötsligt dyker upp under samtalen och regerar på bästa sätt för att 

behålla samtalet lugnt och respektfullt. Forskaren måste vara beredd på att ta hand om och klara av 

svåra situationer och också ha kompetens till detta. 

Databearbetning och analysmetod 

Efter det att intervjuerna genomförts började vi organisera och bearbeta det insamlade materialet. I 

första steget transkriberade vi alla intervjuer och denna process gav oss en unik chans att lära känna 

vår data. Dalen (2008, s. 65-68) beskriver begreppet transkribering som en form av datareduktion, där 

han menar att forskaren skall strukturera flödet av muntligt tal innan det överförs till text. I de fall där 

forskaren använder inspelning blir det som en översättning från ljud till skrifttext. I vår studie 

transkriberade vi materialet själva och vi lyssnade till inspelningen flera gånger och skrev ner vissa 

minnesanteckningar. Efteråt skrev vi ner en sammanfattning av var och en av intervjuerna. Vi 

sorterade bort allt ointressant material och alla oväsentligheter som inte hade med vår studie att göra. 

Efter varje intervju antecknade vi våra känslor eller reaktioner inför vad som hänt under intervjun och 

beskrev hur vi reagerade med undran över något som den intervjupersonen sa. Dessa reaktioner kan ha 

stort värde för analysen i vår studie. Efter transkriberingen av samtliga intervjuer hade vi ett stort 

material som grund för analysen, vårt transkriberade datamaterial innehåller 40 sidor i A4-format. 

Efter transkriberingen analyserade vi alla texter genom en metod som kallas "överstrykningspenna". 

Trost (2011, s. 154) skriver om den som en metod man använder när man vill underlätta överblicken 

över en text. Trost menar att man använder olika färger och/ eller skriver stödord i marginalen. Denna 

metod ger två typer av effekter, den ena är att man kan gå tillbaka till dokumenten med deras 

överstrykningar och leta efter samstämmiga uppgifter och/ eller något annat intressant material. Den 

andra effekten är att man lätt kan komma på bra idéer under själva genomläsningen och 

klassificeringen. Vid analys av datamaterial fick vi använda också vad vi själva mindes från våra 

intervjuer. Trost (2011, s. 154) skriver om detta: "intervjuarens minne är rymligt och omfattar 

ljudintryck såväl som lukt- och synintryck - och dem skall man inte glömma." Alla våra texter var 

viktiga och vi fick använda dem så gott vi kunde för att få givande resultat. Med hjälp av metoden 

"överstrykningspenna" formulerade vi en sammanfattning av varje intervju. Efter det koncentrerade vi 

oss på våra frågeställningar för att få en överblick av datamaterialet och se vilka partier som kunde 

kopplas ihop och det hjälpte oss att formulera tre övergripande temaområden. På det sätt fick 

datamaterialet en struktur och fick fram det mest viktiga i intervjuerna. 

Resultat och analys 

Vi har valt att presentera tre olika temaområden som vi anser vara det mest centrala för pedagogernas 

val i utformning av innemiljö och som sammanhänger med våra frågeställningar. Dessa temaområden 

är pedagogernas uppfattning om den pedagogiska innemiljöns betydelse för barns möjlighet till 

meningsskapande aktiviteter, hur pedagogerna utformar innemiljön för att ge barnen rika möjligheter 

till meningsskapande aktiviteter samt pedagogernas barnsyn. 
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Den pedagogiska innemiljöns betydelse för barns 

möjlighet till meningsskapande aktiviteter 

I ett neomaterialistiskt teoretiskt perspektiv skapas kunskap i relation till ickemänsklig materialitet 

som betraktas som aktiva och handlingskraftiga agenter som förstärker lärandet. Tingen eller 

ickemänsklig materialitet kan kommunicera med barnen och få dem att samhandla med materialiteten.  

Denna kommunikation är en av de viktiga faktorerna i barnets läroprocess (Lenz Taguchi 2015, s. 190-

191). De intervjuade pedagogerna anser att den pedagogiska innemiljön kan stimulera och inspirera 

barnen och den hjälper barnen att koncentrera sig. En pedagog uttrycker:  

”Jag anser att den pedagogiska miljön har en väldigt stor betydelse för barnen. Den är avgörande för 

hur inspirerade barnen blir av att använda materialet vi erbjuder. En torftig och tråkig miljö kan 

innebära att barnen blir understimulerade och bidrar till att koncentrationen och motivationen minskar 

hos barnen. Den pedagogiska miljön är väldigt viktig för hur lärande det blir för barnen.” 

Den intervjuade pedagogens beskrivning var att den pedagogiska miljön är betydelsefull för att 

stimulera barns lärande, hon tänker sig att miljön inspirerar barnen genom att kommunicera med dem, 

på så sätt skapar barnen en relation med miljön. Detta stämmer överens med Lenz Taguchi (2013; 

2015) som menar att relationellt lärande får på detta sätt en annan mening, detta gör det möjligt att 

fokusera på människors relationer med miljön, samt vad som sker i relation till ickemänsklig 

materialitet är viktig för ”den inre dialogen” som i sin tur hjälper barnen att nå fram en kunskap och 

därmed kunna lösa problem som kan uppstå i samspelet med materialet (Lenz Taguchi 2013, s. 101-

102; Lenz Taguchi 2015, s. 191).  

Med utgångspunkt i neomaterialistisk teori går det att förstå det som om nya relationer mellan barnen 

och den omgivande miljön alltid upprättas i ett relationellt fält. De intervjuade pedagogerna berättade 

om samspelet mellan innemiljön och barnen som en av de viktiga aspekter som pedagogerna tänker 

mycket på. En pedagog säger: 

”Miljön skall gynna barnens lärande helt enkelt, barns samspel med miljön är en viktig aspekt som vi 

tänker ofta på, när barnen kommer in ser de miljön som inbjuder in dem, materialet ska ropa på 

barnen: kom och lek med oss!”  

Pedagogen lyfte fram vikten av detta samspel för att hon anser att detta samspel främjar barns 

kunskapsskapande och lärande precis som det står i Skolverkets stödmaterial, att barns lärande tar nya 

rhizomatiska banor och sker på ett relationellt sätt med omvärlden (Deleuze & Guattari, 1987 i 

Skolverket 2012, s. 27). Utifrån detta synsätt uppstår kunskap i de olika typer av relationer som 

upprättas och skapas i barnets värld. Anna Palmer refererar till Barad och Lenz Taguchi och skriver att 

detta är ”ett alternativt sätt att tänka där man inte kan skilja den som lär något från det som lärs, eller 

från den fysiska miljön där lärandet sker” (Barad 2007 & Lenz Taguchi 2012 i Skolverket 2012, s. 27).  

I ett neomaterialistiskt perspektiv betraktas saker inte enbart som symboler och inte endast som att de 

ger uttryck för en verklighet eller identitet som redan existerar. Snarare skapar de tillsammans med 

”andra nätverksaktörer” identiteter, ordningar, diskurser, grupper och kulturer (Hultman 2011, s. 36). 

En pedagog som vi intervjuade anser att barnen är beroende av de olika materialen som förskolan 

erbjuder för att kunna skapa sin identitet och för att kunna förstå sig själv:  

”Jag tycker att barnen skall ges möjligheter till att både uttrycka sig och lära sig på olika sätt, och att 

de olika materialen ger möjligheten för varje barn att lyckas och komma till uppfattning om sig själv, 

och för mig är det jätteviktigt att knäcka koden med varje enskilt barn.”  

Pedagogen menade att materialet bär på föreställningar och idéer och det därför stimulerar 

identitetsutveckling. Det skulle man kunna koppla till Hultman (2011, s. 17) som beskriver hur 



14 

 

ickemänsklig materialitet har stor betydelse för barns subjektsskapande process. Författaren menar att 

barnen är beroende av materiella artefakter för att kunna lösa ett problem som kan uppstå i deras 

vardagliga situationer. Hon förklarar att det är samarbetet mellan barnen och den ickemänskliga 

materialiteten som hjälper barnen att förstå sig själva och till att komma till insikt om sig själva, det 

vill säga att material har en stor roll för hur barnet blir. Det är i relation till detta perspektiv som Lenz 

Taguchi förklarar att natur och kultur bildas i samma process, ”natureculture”, och att barnens 

förhållande till omvärlden och till den materiella miljön skapar barns identiteter. Detta synliggör 

miljöns betydelse för subjektskapandet (Lenz Taguchi 2013, s. 100, 103). Hultman (2011, s. 40) påstår 

också att ickemänskliga aktörer har agens och det är genom relationer mellan aktörer agens skapas, en 

ensam aktör kan alltså inte göra något. Barnet är därmed en aktör och det är först ”genom att koppla 

ihop sig med andra aktörer i ett nätverk” som kunskap och mening skapas.  

En pedagog tog också upp att miljön kan hjälpa barnen att skapa, undersöka samt använda sin fantasi 

och sina erfarenheter. Pedagogen menar att innemiljön ska vara inbjudande och den ska locka barnen 

till att pröva material: 

”Jag tänker nog inte kring basmaterial, utan basaktiviteter. Det ska finnas en plats för konstruktion, 

en plats för hemvrå, som är välkänt utifrån alla barns erfarenhetsvärldar, en ateljé/verkstad. I allt vi 

gör så utgår vi ifrån barnens erfarenhetsvärldar och intressen. I en ateljé ska det finnas mycket olika 

skapande material, så som lera, kritor, färgpennor, tuschpennor, kol, m.m. I en skapande miljö måste 

det finnas mycket olika material för att barnens kreativitet skall få flöda.” 

Pedagogen betonade att miljön ska ge barnen möjligheter till olika aktiviteter och detta kan tolkas med 

hjälp av vad Lenz Taguchi (2013, s. 47) skriver om att vissa rum såsom ateljén och lekrum 

kommunicerar och talar till människor.  Författaren menar att dessa rum ger signaler, ”materialiserar 

en mening” och bär på en tanke på vad som ska eller kan göras. Lenz Taguchi anser att denna typ av 

rum är en mycket viktig del i synen på barns behov för att de tillgodoser och tillfredsställer barnens 

sociala och emotionella behov, behov till motoriska rörelse samt barnens behov till fri lek. Lenz 

Taguchi refererar till Rinaldi som uttrycker att rummet har en kod som är viktig att äga därför att det 

inte bara är vi som bestämmer vad händer i rummet utan rummet även bestämmer oss. Rummet är 

därför ”kommunikation i sig själv” och det är en tanke i sig själv (Carlina Rinaldi 2004 i Lenz Taguchi 

2013, s. 48).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att pedagogerna måste fundera över det ickemänskliga 

materialitets funktion i relation till barn, det vill säga, om den ickemänskliga materialiteten stärker det 

som barnen kan eller om de betraktas som ”resurser för kultur-, menings- och kunskapsskapande” 

(Engdahl &Ärlemalm- Hagsér 2015, s. 91).  

Hur pedagogerna utformar innemiljön för att ge 

barnen rika möjligheter till meningsskapande 

aktiviteter 

Alla intervjuade pedagoger i denna studie uttryckte att de utgår ifrån barnens behov och intressen, de 

betonade att dessa är viktiga styrande faktorer i utformning av innemiljö, då en miljö som är utformad 

efter barnens behov och intressen främjar barns lek samt påverkar deras tillvaro i verksamheten. 

Pedagogerna berättade hur viktigt det är att allt material ska placeras i barnens höjd och att det ska 

vara tillgängligt och varierade. De menade att de funderar mycket på dessa aspekter, det vill säga, på 

materialets nivå, tillgänglighet och variation: 
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”Jag tänker särskilt att allt ska vara i barnens nivå så att de både kan se vad som finns, och att det hela 

tiden ska vara tillgängligt så att de själva kan ta fram det de behöver”   

”Det är viktigt att gå ner på barnens nivå och se vad de ser från sin höjd. Jag vill ha material 

tillgängligt. Till en viss del kan material flyttas, det är från fall till fall. Exempelvis så har barnen tagit 

klossar in i ’hemvrån’ för de leker att det är mobiltelefoner, det är ok” 

”Det är viktigt med variation av material. Barnen skall därmed bli inspirerade och lockas till att 

bemöta olika sätt att uttrycka sig på.” 

”Olika slags byggkonstruktion eller ofärdigt material, olika slags färger, lera, vatten. Att material som 

kan användas till olika saker, jag tycker att det är viktigt att det ska finnas mycket olika material som 

barnen kan blanda i leken.”  

”Barnen ska direkt de kliva in på avdelningen känna att de vill påbörja en aktivitet med materialet vi 

erbjuder. De ska känna att det är välkomnande och att de får använda allt det som finns framme. 

Framförallt ska det finnas ett lärande genom leken, barnen ska inte behöva fråga efter saker, det ska 

finnas framme.” 

Pedagogerna menade att verksamheten skulle ha olika varierade nåbara material som barnen kan 

använda i leken. Material som är till för barnen, ska barnen kunna leka med och använda helt enkelt. 

De menade också att om barnen kan se material så kommer de att bli mer inspirerade. Detta stämmer 

överens med vad Nordin-Hultman (2004) förklarar i sin avhandling där författaren tar upp tre olika 

aspekter som rör materialet: placering av materialet, mängden material och sättet att arrangera 

materialet. Hon menar att det pedagogiska materialet är ett viktigt redskap för att skapa meningsfulla 

och lärorika aktiviteter för barnen och för att stimulera deras utveckling. Författaren skriver också att 

barnen i de engelska förskolorna har tillgång till ett obegränsat och variationsrikt materialutbud som 

interagerar med dem och som placeras centralt i rummet med hänsyn till barnens höjd (2004, s. 72-

75). Nordin-Hultman resonerar dessutom kring att material kan ha olika teman exempelvis 

signalstyrka, skapande, rumsrent, smutsigt, tekniskt m.m. och att olika teman bär upp olika idéer och 

normer om vad ett barn är och om barnets färdigheter i olika åldrar. Materialet som betraktas som 

”skapande” eller ”smutsiga” (flytande färg, lera, m.m.) placeras oftast otillgängligt i höga hyllor eller 

gömt i olika skåp, barnen kan därför inte ta fram dessa lekmaterial när de vill och detta påverkar 

barnens inflytande i förskolan och gör barnen mycket beroende av pedagoger. Däremot placeras det 

material som betraktas som ”rumsrent” (Lego, papper, m.m.) ofta tillgängligt i de svenska förskolorna. 

Nordin-Hultman beskriver rummen med sitt få material som ”abstrakta”, sådana klassrum skapar inte 

barnen som ”handlande varelser” för att de saknar materialet som barnen kan handla och interagera 

med (2004, s. 78, 186, 187). En pedagog berättade om vikten av de ofärdiga materialen såsom lera, 

färger och de material som barnen själva kan blanda i leken. Denna typ av material liknar till stor del 

vad Nordin-Hultman beskriver som skapande, smutsiga och signalstyrka. Alla intervjuade pedagoger 

betonade att dessa material finns tillgängliga i barnens nivå, till skillnad ifrån Nordin-Hultman som 

skriver att dessa material placeras för det mesta otillgängligt i de svenska förskolorna. En pedagog 

berättade dessutom att barnen kan flytta vissa material från ett rum eller en hörna till ett annat om de 

behöver dem i sin lek och på så sätt blir material precis som Nordin-Hultman menar ett verktyg för att 

skapa meningsfulla aktiviteter för barn.      

En pedagog berättade dessutom att innemiljön är ett mycket viktigt redskap som påverkar barns lek 

och utforskande och det är därför man ska ha en tanke när man arrangerar innemiljön. 

”Innemiljön är avgörande för den pedagogiska verksamheten. Har man inte en stimulerande och 

lärande miljö, så är det svårt att bedriva pedagogisk verksamhet. Det krävs mycket tanke när man 

iordningsställer miljöer, man måste ha ett klart syfte med varför man iordningsställer som man gör.” 
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Pedagogen lyfte fram vikten av ha en avsikt när man organiserar miljön och hon ansåg att barnen 

utforskar världen tillsammans med de olika material som finns på förskolan och därför skulle 

förskolan organiseras på ett sätt som gör barnen fria i val av de olika tillgängliga områdena och 

aktiviteter. Detta stämmer överens med Lenz Taguchi som menar att miljöns ordning kan avgöra hur 

självständiga barnen blir i relation till material och detta påverkar barnens utforskande och lek (2013, 

s. 101-102). Rummen skulle även disponeras på ett sätt som ger barnen möjlighet att förflytta sig fritt 

mellan olika områden och aktiviteter och att ta initiativ till lek, barnen kan på så sätt påverka sin 

tillvaro i verksamheten (Nordin-Hultman 2004, s. 176). 

Bergström (2013) betonar i sin analys att pedagogerna organiserar innemiljön för att nå ett mål som 

aktiviteterna i vissa rum ska handla om. När materialet däremot inte är så tydligt ger det barnen större 

handlingsutrymme, barnen får därmed mera möjligheter till att utforska och upptäcka själva. En viktig 

slutsats som Bergström kom fram till i sin studie är att förskolans fysiska innemiljö kan påverka hur 

barn uppfostras till självständiga barn (Bergström 2013, s. 175, 184). I det här sammanhanget skulle vi 

vilja citera Bergström: ”Under förhandling och i samspel med andra barn och fysisk miljö kan barnet 

erövra nya och utveckla mer komplexa sätt att upptäcka handlingserbjudanden” (Bergström 2013, s. 

169).  Till skillnad från det resultat som Bergströms kom fram till, hävdade två förskollärare att 

innemiljön ska vara tydlig och ha ett klart mål: 

”Det ska vara tydliga miljöer som visar vad man kan göra i ett visst rum. Jag tycker t.ex. inte att man 

ska ha konstruktionslek på flera olika ställen, utan barnen ska tydligt kunna se och uppfatta vart man 

kan gå om man vill konstruera.” 

”Vi har klara och tydliga mål över vilka aktiviteter som är tänkta i de olika rummen, vår miljö är 

väldigt strukturerad, väldigt rent. Barnen kommer till stationen och vet vad de ska göra där.” 

Barns inflytande och delaktighet synliggörs också i den här studien. Pedagogerna berättade att de tar 

hänsyn till barns perspektiv när de utformar och förändrar innemiljön genom att fråga barnen och 

observera hur de förhåller sig i de olika innemiljöerna. Pedagogerna talade om att de ändrar innemiljö 

först när de upptäcker att den inte är stimulerande längre eller när de upptäcker att barnen inte 

använder eller leker i en viss station. 

”De gånger jag tycker det är nödvändigt att göra ändringar i miljön är när jag ser att barnen inte 

tycker att det är stimulerande. Vi frågar dessutom barnen vad de önskar att vi har” 

”Jag gör dagligen korta observationer/ reflektioner på barngruppen hur de använder miljön. Om jag 

upptäcker att någon station eller rum inte används/fungerar, så är det dags för förändring, barnen blir 

också delaktiga genom våra dialoger och observationer.” 

Det här skulle man kunna koppla till vad Bergström skriver om att barns perspektiv synliggörs när de 

får möjlighet att förändra, skapa och lära sig aspekter i den pedagogiska innemiljön (Bergström 2013, 

s. 168). Materialets tillgänglighet och miljöns ordning har dessutom stor påverkan, i det här 

sammanhanget refererar Bergström till Andberg och Erikssons studie (2010) som visar att ” barns 

delaktighet påverkas av tillgängligheten av material och även aktiviteter. Det finns alltså erbjudanden 

om inflytande som finns där att upptäckas av barn” (Bergström 2013, s. 173). Den disciplinerade 

organisationen av innemiljön och material inskränker barnens delaktighet och leder till att barnen 

skapar en negativ identitet och att de blir beroende av pedagoger för tillgången av material och 

aktiviteter. Därför skulle innemiljön utformas utifrån barnens intressen och behov samt pedagogerna 

skulle ta i beaktande materialets tillgänglighet och variation. På detta sätt blir barnen mer oberoende 

och fria i valet av aktiviteter och material vilket i sin tur leder till att barnen påverkar sin tillvaro i den 

pedagogiska innemiljön. Begränsning av material hör också ihop med att vissa material är 

otillgängliga och med att de saknar variation i de svenska förskolerummen, aktivitetsmöjligheterna blir 
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därmed mindre och detta begränsar starkt barnens inflytande och delaktighet (Bergström 2013, s. 175; 

Nordin-Hultman 2004, s. 176).  

Barnsyn 

En fråga som är viktig för oss som blivande förskollärare är hur förskollärare ser på barnen, det vill 

säga vilken barnsyn de ger uttryck för. Den barnsyn som starkast framkom i våra intervjuer liknar till 

stor del barnet som kultur- och kunskapsskapare (Dahlberg & Lenz Taguchi 2013). En pedagog 

förklarade att hon tror på barnens kunnande och på att barnen är självständiga människor precis som 

de vuxna: 

”Barnsyn för mig betyder hur jag ser på barn, hur jag ser på vad barn kan, och hur de lär sig nya 

saker, deras lärstrategier. Jag skulle säga att jag ser på barn som människor, de är lika mycket 

människor som vuxna, ibland kan jag känna att vissa ser på barn som mindre kunniga och små, så ser 

inte jag det. Jag ser barn som väldigt lärande, kunnande människor som har stora kunskaper, och kan 

skapa ny information och lärande. Jag har en stor tro på barns kunskaper och kunnande, barn kan 

mycket mer än vad vuxna tror, vi måste bara låta dem få visa det. Ibland kan nog vuxna vara för 

snabba att hjälpa dem eller göra saker åt dem, men med stöttande och uppmuntran så kan barn det 

mesta!” 

Här framkommer en barnsyn som bygger på en förståelse av barnet som ”ett kompetent och nyfiket 

barn”, ett barn som vill utforska och lära sig och som är aktivt och lustfullt i sina kunskapsskapande 

processer och i skapandet av sin identitet och personlighet genom samspel med sin omvärld (Dahlberg 

& Lenz Taguchi 2013, s. 23). En annan intervjuad förskollärare uttryckte sin barnsyn så här: 

”Jag skulle nog säga att jag ser barnen som kompetenta individer, vi vuxna skulle lära oss massor om 

vi lyssnade lite mer till vad barnen faktiskt säger.” 

Här lyfte pedagogen fram att vuxna har mycket att lära av barn om de har ”hörstyrka” och lyssnar 

uppmärksamt på vad barnen säger. Detta överensstämmer med Elfström (2013, s. 236) som skriver att 

bilden på barnet som kultur- och kunskapsskapare avspeglar sig i pedagogernas tal när de säger att de 

lär sig av barnen och tar vara på barnens tankar och idéer utifrån ett perspektiv där både pedagoger och 

barn ses som medforskande. Flera pedagoger uttrycker att de tar avstånd från en barnsyn som ser barn 

som natur och\ eller som kultur och kunskapsåterskapare. En pedagog uttryckte exempelvis: 

”Barnen har sina egna erfarenheter och kunskaper som kan bidra till att finansiera förskolans 

verksamhet. Vi kan inte se på barnen som ett tomt blad”. 

Pedagogen menade att vi inte kan se på barnet som tomma kärl eller blad som kan fyllas med 

information och kunskap utan barnen betraktas som medkonstruktör av sin kultur och sin kunskap. 

Detta skulle man kunna koppla till Hultman som beskriver det kompetenta barnet och sin relation till 

världen genom att skriva: ” Det kompetenta och sociala barnet är ständigt överlappat av och 

samproducerat tillsammans med en värld som består av andra lika kommunikativa, idérika och 

konstruktiva aktörer som tillsammans är inbegripna i kontinuerliga förändringsprocesser” (Hultman 

2011, s. 70). En annan pedagog berättade om vikten av samspel mellan barn, miljö och lärare: 

”Jag ser på varje barn som en individ och sätter mycket vikt på den relationen mellan mig och dem. 

Men också se vilka stationer barn gillar mest eller vilka stationer som inte används. Vilka samspel 

finns i den här stationen? Vilka aktiviteter kan man göra här?” 

Det går att förstå detta uttalande som om det kompetenta barnet blir till i relationen mellan pedagogen 

och barnet, samt mellan barnen och förskolans aktiviteter och stationer. Detta går att förstå i ljuset av 

det Lenz Taguchi skriver om samspelet barnen emellan samt mellan de vuxna och barnen men även 

om relationer mellan barn och omgivande miljö och vad detta samspel har för betydelse för barnens 
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kunskapsskapande. Författaren menar att vi lever i ett beroendeförhållande till vår omgivning, och att 

”vi blir till i relation till den och i relation till varandra”. Lenz Taguchi förklarar vidare att kunskap 

inte finns bara i individens medvetande utan vi konstruerar kunskap tillsammans i samspelet med 

varandra och med miljön (2013, s. 85, 100).  

Denna syn på barnen som skapare präglar dessutom pedagogernas tal när de talar om barnen som 

kunniga och att de har med sig en stor mängd av erfarenheter. Det är därför viktigt att förskollärarna 

håller reda på barns drivkrafter och på hur de skapar mening och lär sig för att kunna utforma en miljö 

som ger barnen möjligheter till handlingskraft och aktiviteter. Detta synsätt på barnen sammanhänger 

med metaforen ”Kultur och kunskapsskapande barnet” och ”Det kompetenta barnet”.  Ett barn som är 

rikt, är aktivt, är fullt av kraft, skapar sin egen kunskap i relation till omgivning och kan tillsammans 

med andra ”konstruera världen” (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994 i Elfström 2013, s. 234).  

Två förskollärare berättade att det finns ett samband mellan hur man utformar innemiljön och hur man 

ser på barnen:   

”Barnen ska få möjligheter att få uttrycka sig och lära sig på olika sätt och att de olika materialen ger 

möjligheten för varje barn att lyckas”  

”Barnen skall bli inspirerade och lockas till att bemöta olika sätt att uttrycka sig på”. 

Det här sammanhänger med vad Elfström skriver i sin analys att barnen blir kompetenta när de ges 

möjligheter att lära sig och hålla reda på sin potentialitet i de olika situationerna på förskolan (Elfström 

2013, s. 236). Det samstämmer även med Lenz Taguchi (2013, s. 46) som anser att den pedagogiska 

miljön, det vill säga, sättet att organisera material och rum ger ett uttryck för vilken barnsyn man har.  

Engdahl och Ärlemalm- Hagser (2015, s. 110) skriver att synen på barn har förändrats under de 

senaste fem decennierna, och nuförtiden ses barnet som aktör och subjekt, som aktiva människor med 

rätt att påverka sitt liv. Det är också den barnsynen som tydligt framkom i våra intervjuer. 

Avslutande diskussion 

Denna studie har varit värdefull för oss för att den har bidragit till att vidga vårt tänkande om den 

pedagogiska innemiljöns betydelse och hur pedagoger uppfattar och utformar innemiljön för att ge 

barnen möjligheter till meningsskapande aktiviteter. Vi har också fått utförlig kunskap om 

pedagogernas barnsyn och hur de bemöter barnen i förskolan. Samtliga pedagoger betonade att barnen 

behöver stor frihet att själva välja de material som kan göra dem aktiva, nyfikna och kompetenta. Lika 

viktigt är att utforma miljön utifrån barns intressen och behov samt att göra barnen delaktiga i 

utformningen och förändringsprocesserna. Detta överensstämmer med vad som står i 

Skolinspektionens rapport om den pedagogiska miljön som vi nämnde i uppsatsens bakgrund 

(Skolinspektionen 2012, s. 26-27). Vår studie visar också att förskolans miljö bör användas och 

förändras på ett flexibelt sätt beroende på vilka barn som finns i avdelningen och vad som för tillfället 

intresserar dem. Miljön ska uppfylla sitt syfte och vara meningsfull för varje enskilt barn där det 

befinner sig. Detta är i enlighet med vad Sheridan och Pramling Samuelsson skriver om att idag är det 

inte barnen som ska anpassa sig till miljön, utan det är miljön som ska anpassas till barnen och 

förändringar ska diskuteras med barnen. Genom dialogen mellan vuxna och barn om förändringar blir 

barnen mer delaktiga i hela processen (Sheridan & Pramling Samuelsson 1999, s. 94). 
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Pedagogerna i vår studie lade stor vikt vid materials placering, variation, mängd och tillgänglighet. 

Dessa tankar passar ihop med vad Nordin- Hultman skriver i sin avhandling om att när vi vill göra 

barn mer självständiga behöver vi placera materialet i deras höjd, barnen skall själva nå material utan 

en vuxens hjälp och att detta kan påverka deras utforskande. Vi kan se den kopplingen mellan 

pedagogernas tal om vilka som är de viktigaste materialen som måste finnas i förskolan och om vad 

Nordin- Hultman skriver om "en verkstadspedagogikens förskolemiljö", författaren menar att 

materialet skall vara tillgängligt, och dessutom vara varierat och kunna användas som laborerande och 

experimenterande inslag i barnens lek och aktiviteter, ett material som kan inspirera barnen till att 

utforska, upptäcka och lära (Nordin-Hultman 2004, s. 78, 79). 

Vår studie visar också att materials variation och tillgänglighet ger barnen möjlighet att skapa 

förståelse och mening i förskolan och detta överensstämmer med vad Dahlbeck och Persson skriver 

om meningsskapande. Författarna menar att barnen använder det tillgängliga materialet för att kunna 

förstå och skapa mening (Dahlbeck & Persson 2010, s. 195). 

Ett av syftena med vår studie var att lyfta fram hur pedagogerna ser på barnen i förskolan. Samtliga 

intervjuade pedagogerna ser på barnen som "kompetenta och aktiva" med egna idéer och uppfattningar 

som är värda att lyssna på. Denna barnsyn framträder tydligt i intervjuerna med pedagogerna och har 

stora likheter med synen på barnet som "medkonstruktör av kultur och kunskap". Detta stämmer 

överens med vad Elfström skriver i sin avhandling om att vara medkonstruktör i betydelsen att barnen 

samspelar och konstruerar kunskaper tillsammans med varandra, läraren och med miljön för att 

påverka sin omvärld och skapa egna uppfattningar och hitta bra lösningar. Det lilla barnet uppfattas 

här som ett unikt individuellt subjekt som är starkt, med egna erfarenheter, kunskaper, uppfattningar 

och idéer och barnets bästa skall alltid vara i centrum (Elfström 2013, s. 235). 

Som vi citerade inledningsvis står det i förskolans läroplan Lpfö98 att förskolan ska erbjuda barnen en 

trygg miljö som samtidigt stimulerar och utmanar dem till utforskande, lek och aktiviteter. Dessutom 

kan vi läsa att den pedagogiska miljön skall vara tillgänglig och öppen för att barnen ska kunna 

använda sin inspiration till att utforska och utveckla sin fantasi. Vårt resultat visade att alla intervjuade 

pedagoger är medvetna om vilken betydelse miljön har i barns utveckling och att de därför arbetar 

aktivt med förskolemiljön. Alla pedagoger som vi intervjuade sa att de gör allt de kan för att uppfylla 

läroplanens syfte men att det trots allt är svårt att uppnå det i praktiken. Det finns olika faktorer som 

förhindrar deras arbete, t.ex. brist på material och för stora barngrupper. De menar till exempel att för 

lite material begränsar barnens val av olika aktiviteter och utforskande. Detta medför att det inte finns 

någon möjlighet att förskolemiljön i praktiken helt kan utformas enligt direktiven i läroplanen. 

Samtliga pedagoger har ambitionen att uppfylla läroplanens syfte och ge barnen alla möjligheter till 

meningsskapande aktiviteter men för att läroplanen skall kunna förverkligas behöver förskolorna ges 

betydligt mer ekonomiska resurser till inköp av tillräcklig mängd pedagogiskt material och till att 

anställa fler personal. 

Förslag till vidare forskning 

Vi tycker att det skulle vara intressant att forska vidare i hur barnen använder materialet i förskolan 

och hur de blir delaktiga i utformningen av materialet och innemiljön. För att få en större förståelse om 

detta skulle det behövas en studie som observerar barn och vuxna i förskolan.  
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Under studiens gång fick vi även en bra idé till vidare forskning av en av pedagogerna; att göra en 

jämförelse mellan en traditionell och en nybyggd förskola för att se vilken betydelse innemiljön har i 

barns lärande och utveckling i förskolan. Det är två förslag till vidare forskning.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Vilken betydelse anser du att pedagogiska innemiljön har för barnen?  

2. Vilken betydelse anser du att innemiljön har för den pedagogiska verksamheten? 

3. Vad har du för uppfattningar om innemiljöns utformning? Skiljer sig den från dina 

kollegors uppfattningar? Iså fall, på vilket sätt? 

4. Hur tänker du när du strukturerar inredning och material? Hur tänker du kring placering 

av materialet? Hur tänker du kring materialets tillgänglighet för barnen? Är materialet 

begränsat till ett särskilt rum eller får det flyttas? 

5. Vilken stämning vill du skapa i den pedagogiska innemiljön? 

6. Vilka ”basmaterial” tycker du bör finnas på en förskola?  

7. Vad motiverar förändringar av den pedagogiska innemiljön för dig? När tycker du att 

det är nödvändigt att göra förändring av innemiljön? 

8. Vilka aktiviteter är tänkta i de olika rummen? Uppfyller rummets aktivitet sitt syfte? 

9. Vad kan man göra för att få föräldrarna och barnen delaktiga i utformningen av 

innemiljön? Är det något ni arbetar aktivt med? 

10.  Hur anpassar du/ni gruppaktiviteter till alla barns individuella behov? 

11. Vad har du för strategier för att bemöta varje enskilt barn på dess individuella nivå? 

12. Vad betyder barnssyn för dig? Hur skulle du beskriva din barnsyn? 
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Bilaga 2 - Samtyckesbrev 

 

Södertälje 2015 

 

Hej pedagoger! 

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 pedagogiska miljöer. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua sex verksamma pedagoger vid olika 

förskolor under tiden 2015/10/19 - 2015/11/16 med hjälp av anteckningar och ljudupptagning.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet 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 ert medgivande för att intervjua er i studien. All medverkan är frivillig 

och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 Rasha Matti       mattirasha@yahoo.se 

& Rasha Ghazal    rashamatty@yahoo.com 
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Klara Dolk (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Mailadress: klara.dolk@buv.su.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till studenter innan den 2015-10-19. 

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
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