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Resumé 
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Titel: ”Målet är att dom ska fixa så mycket som möjligt själva” - En kvalitativ 

studie om förskolans inomhusmiljö som ett pedagogiskt redskap för barns 
självständighet. 

Sidantal: 31 
Författare:  Jenny Karlsson, Marie Persson 
Handledare:  Gunvi Broberg 
Datum: 2009-01-28 
 
Nyckelord:  Självständighet, inomhusmiljö, förskola, pedagog  
 
Studien syftar till att undersöka tre olika förskolors inomhusmiljö som ett pedagogiskt 
redskap för barns självständighet. Är utformningen av lokalerna anpassade efter barnen 
höjd? Kan barnen själva ta ner det material de vill använda och kan de ta på sig 
ytterkläderna själva eller behöver de hela tiden be om hjälp? För att få en djupare 
förståelse för de tre förskolornas olika synsätt ställs också frågan: hur resonerar 
pedagogerna kring sin egen förskolas inomhusmiljö ur ett självständighetsperspektiv 
och vad påverkar deras val av möblemang, planlösning med mera? I läroplanen för 
förskolan står det tydligt att barnen ska få möjlighet att utveckla sin självständighet. Vi 
har erfarit att pedagogerna upplever att de inte kan utforma miljön som de önskar och 
därför riktas också intresset mot frågan: Kan det finnas några ramfaktorer som påverkar 
inomhusmiljöns utformning, och i så fall, vilka är de? 
 
Studien grundar sig på kvalitativa observationer och intervjuer för att det ligger i 
studiens intresse att finna mönster och kategorier snarare än antal. Först observerades 
förskolornas lokaler och sedan intervjuades två pedagoger på varje förskola enskilt för 
att få reda på deras åsikter om den egna förskolans inomhusmiljö. Studien visade att de 
tre förskolorna är inriktade på att utforma inomhusmiljön efter den aktuella 
barngruppen, men att de har begränsats av saker som; Lokaler, Ekonomi, Tid och 
Barnens ålder. Trots begränsningarna visade observationerna att det mesta av 
materialet och möblerna var anpassade efter barnens höjd, vilket leder till en ökad 
självständighet.  
 
 
 



                                                                                                        

 

Abstract 
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Title: “The aim is for them to manage as much as possible on their own” – a 

qualitative study of preschools´ indoor environment as a pedagogical tool 
for the independence of children. 

Number of pages: 31 
Author:  Jenny Karlsson, Marie Persson 
Tuto:  Gunvi Brobeg 
Date: 2009-01-28 
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This study aims at examining the indoor environment of three different preschools as a 
pedagogical tool for the independence of children. Is the design of the premises adapted 
to the height of the children? Can they themselves reach the material they need and is it 
possible for them to reach their outdoor clothes or do they constantly have to ask for 
help? In order to acquire a deeper understanding of the different views of the three 
preschools, the question is asked: what are the pedagogues thoughts of the indoor 
environment of their own preschool in the perspective of childrens independence and 
what affects their choice of furnishing, planning etc? The preschool curriculum clearly 
states that the children must be given the opportunity to develop their independence. 
We have experianced that the pedagogues feel that they are unable to plan the 
environment as they wish and thus, interest is also pointed towards the question: are 
there any limiting factors that affect the design of the indoor environment, and, that 
being the case, which are they?  
 
The study is based on qualitative observations and interviews because it is in its interest 
to discern patterns and categories rather than quantity. First, the premises of the 
preschools were observed, and then two pedagogues at each preschool were 
interviewed separately about their views on the indoor environment of their preschool. 
The study showed that the three preschools are focusing on designing the indoor 
environment according to the current group of children, yet are limited by such things 
as: Premises, Economy, Time and The age of the children. In spite of these limitations, 
the observations showed that most of the material and furnishing was adapted to the 
height of the children, which leads to icreased independence. 
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Inledning 
 
 
 
Enligt Gudmundsson (1997) vistas människor i inomhuslokaler ungefär 90% av livet. 
Då barnen vistas i inomhusmiljöer så stor del av sin tid är det viktigt att dessa miljöer är 
anpassade till dem. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket) ska all personal inom 
förskolan samarbeta för att uppnå en miljö som stimulerar till utveckling. Som blivande 
lärare för tidiga åldrar är det här en del av vårt uppdrag och därför av stort intresse att 
undersöka närmare. Vidare ska förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar 
självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Skolverket). Vi föreställer oss att 
förskolans inomhusmiljö kan utformas på många olika sätt för att utveckla barnens 
självständighet. Till exempel kan möblerna anpassas efter barnens storlek så att de 
lättare kan använda dem själva eller så kan materialet i hyllorna placeras längre ner så 
att barnen själva kan hämta och lägga tillbaka det. Vi har därför valt att studera 
förskolans inomhusmiljö som ett pedagogiskt redskap för barns självständighet. Enligt 
Björkman (2004) placeras mycket av materialet på förskolan för högt upp. Genom att 
istället placera materialet i barnens höjd kan de klara fler vardagssysslor utan stöd från 
pedagogerna vilket leder till att barnen blir mer självständiga och att deras självkänsla 
stärks. Genom att inomhusmiljön är strukturerad på ett sådant sätt att barnen klarar 
många vardagssysslor själva, tror vi att pedagogens tid istället kan användas till mer 
pedagogisk verksamhet och till att ge stöd åt de barn som behöver det.  
 
Vi är övertygade om att pedagogerna har en tanke om varför de har möblerat på ett eller 
annat sätt och vill lyfta fram att resonemanget bakom möbleringen är viktigt. Hur 
tänker pedagogerna kring sin egen förskolas inomhusmiljö och vad påverkar deras val 
av inventarier, planlösning med mera? Enligt Johansson (1995) har förskolans budget 
minskat under ett antal år och ett aktuellt problem som vi kan se är att dagens 
förskolegrupper är relativt stora på få pedagoger. Det här beror enligt Björklid (2005) 
bland annat på ekonomiska nerskärningar. Kan ekonomin vara en möjlig orsak till att 
inomhusmiljön på vissa förskolor inte används som det pedagogiska verktyg den kan 
vara? Eller har dagens stora barngrupper en avgörande roll? På de förskolor som vi har 
kommit i kontakt med genom vikariat eller Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU), har 
vi fått uppfattningen att utformningen av miljön till viss del styrs av de lokaler 
förskolan bedrivs i. Det finns en känsla av att pedagogerna önskar att planera miljön 
mer pedagogiskt, men ser inte möjligheter till att göra det i de lokaler som de har att 
tillgå. Stämmer den här uppfattningen? Kan det finnas andra ramfaktorer som påverkar 
planeringen av förskolans fysiska inomhusmiljö? 
 
 

Syfte 
 
Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger på tre förskolor resonerar kring 
planeringen av den egna förskolans fysiska inomhusmiljö ur ett 
självständighetsperspektiv. Studien syftar även till att undersöka förskolors fysiska 
inomhusmiljö relaterat till pedagogernas utsagor med fokus på barns självständighet.  
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Frågeställningar 
Hur resonerar pedagogerna kring den egna förskolans fysiska inomhusmiljö ur ett 
självständighetsperspektiv? 
 
Hur är de tre förskolornas fysiska inomhusmiljö utformad relaterat till pedagogernas 
utsagor, ur ett självständighetsperspektiv? 
 
Vilka ramfaktorer upplever pedagogerna har påverkat utformningen av den egna 
förskolans fysiska inomhusmiljö? 
 
 

Begreppsdefinition 
 
Nedan beskrivs några centrala begrepp som förekommer flera gånger i texten. Det är 
viktigt att klargöra centrala begrepp i studien för att vi, och du som läsare, ska få en 
gemensam syn på ordens innebörd.  
 
När vi skriver om de som arbetar i förskolans verksamhet kommer vi att använda 
begreppet pedagog. I begreppet pedagog inkluderas såväl barnskötare som 
förskollärare. Vi har valt att använda pedagog istället för förskollärare för att inte 
begränsa oss i urvalet av respondenter. Vi menar att vi inte vill särskilja 
högskoleutbildade och ej högskoleutbildade, som kanske ändå har lång 
arbetslivserfarenhet inom verksamheten. 
 
Granberg (2003) definierar inomhusmiljön som ”arkitekturens fasta, fysiska ramar” 
(sid. 75). Hon syftar då på förskolans oföränderliga ramar såsom väggar och dörrar, 
fönster och fast möblering. Med den fysiska inomhusmiljön menar vi i den här 
rapporten den inomhusmiljö som finns på förskolan i form av lokalernas storlek och 
placering, möblering samt disponering av material. Vi väger alltså inte in några 
psykiska, kognitiva eller sociala faktorer i vår studie av förskolans inomhusmiljö ur ett 
självständighetsperspektiv. I texten kommer även begreppen miljö och inomhusmiljö 
användas för att beskriva den fysiska inomhusmiljön på förskolan. 
 
Ljungström (2000) definierar att självständighet handlar om att prova sina vingar och 
att testa nya saker, att lämna tryggheten och fatta egna beslut. Med självständighet 
menar vi att barnen på egen hand ska kunna nå, hämta och använda det material de 
önskar. I den här studien anser vi att barnen kan vara mer självständiga i en miljö som 
är anpassad efter deras storlek så att de till exempel kan kliva på och av sin stol utan 
hjälp från en vuxen. 
 
När vi skriver om inomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg menar vi att 
inomhusmiljön ska vara ett hjälpmedel för barnen på förskolan ur ett 
självständighetsperspektiv. Lokalernas utformning och placeringen av inventarier bör 
anpassas efter barngruppen med resultatet att barnen blir självständigare och mindre 
beroende av pedagogerna.   
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Teoretisk bakgrund 
 
Här nedan kommer först tre pedagogiska förhållningssätt som är starkt förknippade 
med inomhusmiljöns betydelse för barns utveckling att belysas och därefter redovisas 
övrig litteratur och forskning inom området. De tre pedagogiska förhållningssätten är 
Montessoripedagogiken som betonar att miljön ska ge barnen erfarenheter, Reggio 
Emilia där miljön kallas för den tredje pedagogen och slutligen Waldorfpedagogiken 
som vill uppfostra barnen till självständiga samhällsmedborgare.  
 

Montessoripedagogikens- Reggio Emilias- och 
Waldorfpedagogikens syn på inomhusmiljön 
Hainstock (1998) skriver att miljön på Montessoriförskolorna ska vara anpassad efter 
den aktuella barngruppen och vara utformad för att tillgodose deras individuella behov.  
Även i sin senare bok hävdar Hainstock (1999) att Maria Montessori, pedagogikens 
grundare, alltid satte barnet i centrum, som utgångspunkt för all pedagogisk 
verksamhet, oavsett om det gällde pedagogiska aktiviteter eller möblering på förskolan. 
Barsotti (1997) beskriver att miljön inom Reggio Emilia ska utgå från den aktuella 
barngruppens behov, vilka skiljer sig ganska mycket. Vissa barn behöver lugn och ro 
medan andra behöver plats för att springa av sig överskottsenergi. För att tillgodose så 
många av dessa behov som möjligt föreslår Barsotti att förskolan möbleras med rum i 
rummen så att flera aktiviteter kan föregå samtidigt. Mer om att möblera med hörnor 
finns att läsa längre fram i detta kapitel. Bjerström (1997) beskriver att det är barnens 
förutsättningar och behov som är grunden för hur inomhusmiljön planeras även på 
Waldorfförskolor; om det finns barn i gruppen som har behov av att leka på stor yta ska 
inomhusmiljön erbjuda barnen den möjligheten.  
 
Hainstock (1999) påvisar att Montessoripedagogiken menar att barnen i en miljö där 
materialet finns tillgängligt för dem inbjuds och motiveras till att använda det och 
därmed utvecklas. I sin tidigare bok hävdar Hainstock (1998) att 
Montessoripedagogiken gör miljön tillgänglig för barnen genom att man till exempel 
hänger upp barnens kläder på krokar i deras egen höjd och placerar böcker och annat 
material längst ner i hyllorna. Enligt författaren lägger Montessoripedagogiken stor vikt 
vid att barnen tidigt ska bli självständiga och använder bland annat miljön som ett 
redskap för det. Genom att utforma miljön som beskrivits ovan klarar barnen att själva 
klä av- och på sig och förse sig med önskat lekmaterial och blir därmed självständigare 
i vardagen. Såväl Montessoripedagogiken som det Reggio Emiliainspirerade 
förhållningssättet talar mycket om att barnen ska kunna välja aktiviteter fritt, vilket 
innebär att inomhusmiljön måste vara tillgänglig för dem genom att till exempel 
erbjuda möbler efter barnens storlek och ha krokar i deras höjd. Enligt Ritter (1997) 
hade Waldorfpedagogikens grundare, Rudolf Steiner, för avsikt att förnya den 
traditionella skolan och uppfostra barnen till ”fria och självständiga människor” (sid. 
12). Grut (2005) menar att även Reggio Emilia strävar efter att erbjuda en 
inomhusmiljö där barnen får välja fritt vad de vill göra eller leka med och som ger 
barnen möjlighet att själva utforska verkligheten och utveckla sina kunskaper.  
 
Bjerström (1997) ger en mycket noggrann beskrivning över hur inomhusmiljön på en 
Waldorfförskola ska se ut; väggarna är målade i en varm rosa ton eller vacker 
guldockra och de material och leksaker som används är ofta enkla och hemmagjorda av 
naturmaterial. På Waldorfförskolorna menar Granberg (1998) att stor vikt läggs vid att 
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inomhusmiljön ska vara harmonisk och estetiskt tilltalande. Möbler och färger ska vara 
vackra tillsammans och vara anknutna till naturen, ett typiskt lekmaterial som är hämtat 
från Waldorfpedagogiken är de så kallade Waldorfdockorna med sina uttryckslösa 
ansikten samt enkla klossar i naturträ eller ljusa pastellfärger. Gedin och Sjöblom 
(1995) beskriver att det även på Reggio Emiliainspirerade förskolor är viktigt att 
inomhusmiljön är estetiskt tilltalande; en miljö som är av intresse för ögat utvecklar 
nyfikenhet och fantasi. Från taket hänger handgjorda mobiler, på väggarna sitter 
fotografier och bilder av vad barnen har tillverkat och på golvet står det speglar och 
skulpturer i alla olika former. 
 
Vi kan se att samtliga pedagogiker lägger stor vikt vid att inomhusmiljön ska anpassas 
efter den barngrupp som vistas i förskolan och utgå från deras intressen och behov. 
Såväl Montessoripedagogiken som det Reggio Emiliainspirerade förhållningssättet talar 
mycket om att barnen ska kunna välja aktiviteter fritt, vilket innebär att inomhusmiljön 
måste vara tillgänglig för dem genom att till exempel använda möbler efter barnens 
storlek. En stor skillnad mellan de olika pedagogikerna som vi har funnit är att 
Montessoripedagogiken är mer styrd av en förutbestämd arbetsgång medan Reggio 
Emilia och Waldorfpedagogiken i större grad lyssnar in var barnet befinner sig i 
utvecklingen och arbetar utifrån det.  
 
 

Barns självständighetsutveckling 
 
Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) beskriver att barn är beroende av sina 
föräldrar och sin omgivning men menar att drivkraften mot av bli självständig är 
mycket stark och syns redan tidigt. Författarna menar att barns 
självständighetsutveckling startar så fort de börjar försöka klara av saker på egen hand. 
I den tidiga utvecklingen är barnen positiva och ser fler möjligheter än hinder. Å andra 
sidan menar Lind (1995) att barnens självständighetsutveckling börjar i ett till etthalvt-
årsåldern då barnen demonstrativt säger ”nej” till de vuxna som försöker bestämma. 
Beteendet är ett sätt för barnet att visa att det har en egen vilja och rätt till 
självständighet. Även Granberg (1998) anser att självständighetsutvecklingen börjar 
med den så kallade trotsåldern som infaller någon gång i tvåårsåldern. Barnet reagerar 
känslomässigt starkt i oväntade situationer under den här perioden eftersom det pågår 
en inre konflikt inom barnet mellan att hävda sin egen vilja och tryggheten av att vara 
beroende av föräldrarna. Författaren motsäger sig benämningen trotsåldern eftersom det 
är en nödvändig utvecklingsfas i frigörelsen och vill hellre kalla det för 
självständighetsåldern. Lind (1995) fokuserar på den självständighetsperioden som 
varar mellan cirka halvårs- och fyraårsåldern, men lyfter att självständigheten är en 
ständigt pågående process med särskilt aktiva perioder i tvåårsåldern, sexårsåldern samt 
under puberteten. En viktig del i självständighetsutvecklingen, anser Ljungström 
(2000), är att barnen, oavsett om de är ett eller tolv år gamla, tillåts fatta egna beslut 
och ta konsekvenserna av dem.  
 
I Ljungström (2000) beskrivs kortfattat några steg i barnens självständighetsutveckling. 
I ett till tvåårsåldern börjar barnet kunna gå och äta självt och tycker om att hämta saker 
och hjälpa till vid till exempel påklädning.  I tre till fyraårsåldern kan barnet duka, 
bädda och sortera tvätt. Granberg (1999) anser att barnen ska inkluderas i vardagens 
rutiner och hjälpa till vid till exempel dukning och blöjbyten. De äldre barnen kan 
hjälpa de yngre vid av- och påklädning och de små barnen kan vara handräckare åt de 
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vuxna vid blöjbyten. Andra exempel är att barnen dukar matbordet efter egen förmåga, 
räcker handdukar och vantar till pedagogen som ska hänga in dem i torkskåpet eller 
plockar fram madrasser, kuddar och filtar inför vilan. På så sätt menar Granberg att 
stora barngrupper inte hindrar det pedagogiska arbetet utan snarare möjliggör det. En 
bonus är att barnen lär sig många nya ord och utvecklar motoriska färdigheter samt att 
de känner sig ansvarstagande vilket stärker barnets självkänsla.  
 
Bjervås (2003) framhåller att pedagogerna bör tänka igenom sitt sätt att se på barnens 
förmåga att vara självständiga. Genom att placera målarfärg och penslar oåtkomligt för 
barnen signalerar pedagogen att han eller hon helt enkelt inte tror att barnen har 
förmåga att använda materialet på egen hand. Även Ljungström (2000) och Lind (1995) 
framhåller att barnens självständighetsutveckling till stor del avgörs av omgivningens 
attityd till barns självständighet. Granberg (1999) skriver att det finns de som anser att 
barn under tre års ålder inte kan klä av- och på sig själva. Men som författaren säger, de 
kan ju inte kunna det om de inte får träna på det. Även de mindre barnen kan själva, om 
de bara ges tid och möjlighet att öva. I början kan pedagogerna behöva lägga fram 
kläderna så att de tas på i rätt ordning och blunda för att tröjor hamnar bak-och-fram 
och byxor ut-och-in för barnens lycka över att kunna själva är påtaglig och stärker deras 
självförtroende. 
 
 

Miljöns uppgift ur ett självständighetsperspektiv 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003), Grut (2005), Barsotti (1997) framhåller 
miljön inom förskolans verksamhet som betydelsefull för barns självständighet. Enligt 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) ska miljön stimulera barns nyfikenhet till 
att utforska både individuellt och tillsammans med andra. Miljön ska också erbjuda 
sociala möten och ge utrymme för den egna identiteten.  
 
Bjervås (2003) beskriver att inomhusmiljön kan orsaka onödiga konflikter om den inte 
är planerad med eftertanke. Att placera en mysig läshörna i samma rum som bygglek är 
kanske inte alltid en bra idé eftersom klossar och Lego låter ganska mycket och stör de 
som försöker koppla av i läshörnan. Wikare, Berge och Watsi (2002) framhåller att en 
väl utformad miljö även kan fungera som ett stöd och hjälpmedel för pedagogerna i den 
dagliga pedagogiska verksamheten. En bra inomhusmiljö kan alltså underlätta det 
pedagogiska arbetet genom att barnen klarar fler vardagsaktiviteter självständigt, utan 
hjälp från de vuxna. Granberg (1999) påvisar att pedagogerna kan underlätta för sig 
själva i exempelvis matsituationen genom att använda minde serveringsfat som inte är 
så tunga och små serveringsbestick som ger barnen ett bättre grepp så att de själva kan 
lägga upp mat på sin tallrik.  
 
Lind (1995) menar att barnen ska ha tillgång till många olika aktiviteter och att det är 
viktigt att barnen själva får bestämma vad de vill leka och vad de vill leka med. 
Bergström (2001) håller med och anser vidare att allt material ska stå framme till 
barnens förfogande. Haara, Parfa och Tievas undersökning vid Luleå Universitet (2006) 
liksom Björkman (2004) visar på att materialet i förskolan ofta står otillgängligt för 
barnen, i stängda skåp eller på höga hyllor, vilket leder till att barnen behöver en 
pedagogs hjälp för att få tillgång till materialet. 
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Lindewald (1998a) uppmanar pedagoger att försöka inta barnens perspektiv och se på 
sina inomhusmiljöer genom deras ögon för det är viktigt att miljön utgår från deras 
behov, kompetenser och intressen. Gudmundsson (1997) samt Björkman (2003) och 
Björklid (2005) instämmer i att miljön måste utgå från den barngrupp som vistas på den 
aktuella förskoleavdelningen just nu. Om det till exempel finns ett barn som är 
vänsterhänt och förskolan bara kan erbjuda saxar för högerhänta försvårar det 
klippandet för det vänsterhänta barnet. Om förskolan uppmärksammar det här barnets 
behov och köper in saxar för vänsterhänta kommer barnet att bli mer självständigt i alla 
situationer som innefattar klippning. Ett annat exempel är om det finns ett hörselskadat 
barn på förskolan som har behov av en lägre ljudnivå för att orka med dagen. Enligt 
Wikare, Berge och Watsi (2002) förstärker en hörselapparat inte bara tal utan alla ljud 
vilket leder till att barnet lätt blir trött. Eftersom miljön ska anpassas efter den aktuella 
barngruppen, menar Björklid (2005), att den inte kan vara fast. Miljön måste hela tiden 
förändras och utvecklas beroende på barnen och vad de har för behov.  
 

Inomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg 
Björklid (2005) skriver att De Jong menar att det finns de som påstår att miljön är av 
mindre betydelse och menar att det är pedagogens uppgift att göra ett gott arbete 
oavsett lokalernas utformning. Även Lindewald (1998b) Björkman (2003) hävdar att 
det är upp till pedagogerna på varje avdelning att utforma en god inomhusmiljö efter 
förskolans förutsättningar och de barn som befinner sig där. Enligt Granberg (2003) är 
det inomhusmiljöns utformning, med dess material, inventarier, placering och 
lekmaterial, som är avgörande för vilka aktiviteter som kan pågå. Författaren menar 
också att materialet bör stå synligt för att barnen ska lockas till att använda det; hon 
menar att barnen helst använder det material som de själva kan se utifrån deras 
ögonhöjd och som de själva kan ta ner. Därför är det av stor vikt att som pedagog tänka 
utifrån barnhöjd vid bland annat placering av material. Genom att var sak har sin plats, 
med en bild som visar vad det är och vart det ska stå, menar författaren att det också är 
lättare för barnen att ställa tillbaka det efter sig.  
 
Enligt Granberg (1998) har lokalernas ålder betydelse i deras utformning. De nybyggda 
förskolorna är modernt byggda för att driva en förskoleverksamhet, medan de äldre 
byggnaderna saknar vissa nödvändiga hjälpmedel eller är utformade på ett sådant sätt 
som gör att pedagogernas arbete blir mer tungt och slitsamt. Författaren menar att vissa 
hjälpmedel finns att ta till för att underlätta pedagogernas dagliga arbete. Till exempel 
kan skötborden vara utrustade med en liten stege som barnen själva kan klättra upp på. 
Även Lind (1995) påvisar att förskolans yttre ramar, såsom lokalernas storlek, fast 
möblering, ekonomi och personaltäthet påverkar hur en förskolas inomhusmiljö 
utformas. Genom att inomhusmiljön begränsar barnens möjlighet till viss 
självständighet måste pedagogerna kompensera genom andra metoder, så som att ställa 
fram pallar.  
 
Wikare, Berge och Watsi (2002) menar att ”Miljön gör mig mer eller mindre 
funktionshindrad” (sid. 308). Miljön har stor påverkan på hur allvarligt ett 
funktionshinder är; genom att till exempel använda ljuddämpande takplattor och bord 
eller mycket tyg i lokalerna kan man lindra ett hörselskadat barns funktionshinder. 
Författarna ger fler exempel på ljuddämpande åtgärder, såsom glidfötter under 
möblerna, duk på matbordet för att dämpa skramlet av tallrikar och glas och att man 
kan förvara leksakerna i korgar istället för i hårda lådor.  
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Möblera med hörnor 
I Lindewald (1998a) beskrivs en hörna som en lekyta som är avgränsad med något 
material, till exempel en vägg, en hylla, en soffa eller ett tyg, så att det bara finns en 
ingång till rummet. Desto tydligare pedagogerna har utformat hörnorna så att barnen 
vet vad de ska leka där, desto enklare kan barnen själva välja aktivitet. Vidare menar 
Lindewald att det finns ett antal saker som pedagogerna måste reflektera över innan de 
möblerar sina hörnor; Vilken aktivitet vill vi ha i hörnan? Hur stor yta kräver 
aktiviteten? Hur mycket material behövs och hur många barn ska kunna vistas i hörnan 
samtidigt? Placeringen av hörnan är också viktigt att reflektera över. Är hörnan avsedd 
för en lugn aktivitet bör den till exempel inte placeras bredvid lekhallen och är hörnan 
avsedd för skapande aktivitet kan det vara bra att ha nära till en diskbänk. Författaren 
beskriver även att vissa aktiviteter kompletterar varandra och då är det viktigt att de 
ligger i anslutning till varandra så att barnen får möjlighet att utnyttja aktiviteterna 
tillsammans. Författaren nämner ett exempel med snickarrummet och byggrummet där 
barnen i sin bygglek är i behov av en speciell byggdel, till exempel en bro, och då 
enkelt ska kunna gå till snickarrummet och bygga sig det. 
 
Att möblera inomhusmiljön med hörnor är enligt Lindewald (1998a) ett sätt att ge fler 
barn möjlighet till att självständigt välja aktiviteter och att skydda deras lek. Enligt 
Björklid (2005) bör inomhusmiljön vara utformad efter barnen, så att de kan verka 
självständigt. Genom en strukturerad inomhusmiljö behöver inte barnen be om hjälp 
lika ofta. Lindewald (1998b) menar också att förskoleavdelningarna ska se varje liten 
möjlighet som finns av sina lokaler för då kan flera aktiviteter pågå samtidigt. Men 
författaren menar också att det ibland kan vara svårt att se de här möjligheterna då 
pedagogerna kan vara hemmablinda.  
  

Utvärdering för utvecklande av barns självständighet 
Enligt Björklid (2005) måste vi studera miljön för att kunna påverka den. Björkman 
(2003) framhåller vikten av att pedagogerna utvärderar sin inomhusmiljö för då kan de 
se hur den har fungerat och vad som måste förbättras. På så sätt utvecklas miljön och 
det material som finns där för att passa den aktuella barngruppens behov och intressen. 
Genom utvärdering kan till exempel pedagogerna märka att materialet i en hylla står för 
högt upp så att barnen måste hämta pallar för att kunna nå upp eller be om hjälp. Tack 
vare utvärderingen kan pedagogerna åtgärda problemet genom att ställa materialet 
längre ner. Lindewald (1998a) håller med och menar vidare att pedagogerna bör ta sig 
tid att observera barnen i miljöerna. Om observationerna visar att barnen till exempel 
behöver gå igenom snickarrummet för att hämta vatten till vattenfärgerna i 
målarrummet är det pedagogernas uppgift att åtgärda det. Løkken, Haugen och Röthle 
(2006) anser att det bara är fantasin och barnens säkerhet som sätter gränser för hur 
pedagogerna kan utforma sina inomhusmiljöer. 
 
För att få en bra grund vid planeringen av miljöns utformning menar författarna också 
att pedagogerna bör göra barnintervjuer. Genom att göra intervjuer får pedagogerna, på 
ett konkret sätt, reda på vad barnen tycker och varför de tycker som de gör. Björklid 
(2005) håller med och menar vidare att barnen ska vara delaktiga i miljöns utformning 
eftersom att den ska vara anpassad efter dem. Enligt Skantze i Berefelt (1998) är det av 
stort intresse att ta reda på vad barnen tänker om rum och miljö eftersom barn och 
vuxna inte tänker på samma sätt. Enligt Lind (1995) ska barnen få vara med och 
bestämma över inomhusmiljön, men inom vissa ramar. Författaren menar också att 
pedagogerna ibland kan gå över huvudet på barnen och bekämpa deras självständighet 
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utan att tänka på vad som är bäst för dem, vilket kan leda till negativ självkänsla hos 
barnen. 
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Metod 
 
 
 
Här nedan redogörs för val av metod och urval samt studiens och analysarbetets 
genomförande. Därefter redovisas också studiens trovärdighet och hur vi har tagit 
ställning i forskningsetiska frågor.  
 
 

Metodval 
 
Då studien syftar till att ta reda på pedagogernas resonemang, som är en individuell och 
icke generaliserbar uppfattning, valde vi att använda en kvalitativ forskningsmetod. Det 
vi har studerat är kvalitativa egenskaper som inte kan mätas i antal och därför inte 
studeras kvantitativt. Forskare som inriktar sig på den kvalitativa vetenskapsteorin är 
enligt Bell (2006) intresserade av att undersöka människors upplevelsevärld och ”deras 
mål är snarare insikt än statistisk analys” (s.17). Författaren menar att de kvalitativt 
inriktade forskarna är mer intresserade av att försöka förstå sina respondenter och deras 
svar än att analysera siffror i en tabell, vilket stämmer väl överens med vårt syfte där 
stor vikt läggs vid pedagogernas resonemang.  
 
En fördel som vi kan se med att använda oss av den valda metoden är att forskaren ges 
möjlighet att gå djupare i sin insamling av empiri och undersöka respondenternas 
underliggande motiv, till skillnad från en kvantitativ metod som huvudsakligen 
fokuserar på mängd och antal. Stukát (2005) och Starrin och Svensson (1994) anser att 
den kvalitativa och den kvantitativa metoden kompletterar varandra. Starrin (1994) 
menar att: ”Kvalitet är den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting” 
(s.21) medan ”kvantitet är mängden av denna karaktär eller egenskap” (s.21).  
 
För att besvara syftet har insamling av empiri gjorts genom observationer och 
intervjuer. För att belysa den fysiska inomhusmiljön ur ett självständighetsperspektiv 
valde vi att observera några förskolors lokaler. Tack vare att vi observerade lokalerna 
innan vi intervjuade kunde vi ställa mer specifika frågor utifrån den aktuella förskolans 
inomhusmiljö. Det gav oss därmed större möjlighet att ställa mer specifika frågor kring 
hur den egna förskolans inomhusmiljö bidrar till barnens självständighet. Vi ansåg att 
det var lämpligt att genomföra intervjuer för att besvara den del av syftet som handlar 
om att ta reda på pedagogernas egna tankar kring inomhusmiljön på den egna förskolan 
ur ett självständighetsperspektiv. Wallén (1996) framhåller att det enklaste sättet att ta 
reda på hur en människa upplever ett fenomen är att fråga. Vi anser att intervjuer och 
observationer kompletterar varandra. Bell (2006) beskriver att observationer inte 
nödvändigtvis visar hur en situation verkligen ser ut, utan hur observatören uppfattar 
den. Ett exempel: När vi kommer till en förskola och observerar deras lokaler bildar vi 
oss en uppfattning om hur pedagogerna har tänkt när de planerat sin inomhusmiljö, men 
det är inte förrän vi intervjuar dem som vi får reda på hur de verkligen har resonerat. 
Genom att ha kompletterat våra observationer med intervjuer tror vi att vårt resultat är 
tillförlitligare.  
 



                                                                                                        

10 

Observation 
Bell (2006) beskriver att observationer antingen kan vara strukturerade eller 
ostrukturerade. Utifrån Bells beskrivningar av dessa har vi genomfört strukturerade 
observationer som innebär att vi i förväg hade klart för oss vad vi hade för mål med, 
och vad vi förväntade oss för resultat av observationen. Målet med observationerna var 
att kunna sätta på sig ett par ”självständighetsglasögon” och betrakta förskolornas 
inomhusmiljö genom dem. Under besöken började vi våra observationer i hallen och 
gick sedan från rum till rum och betraktade inomhusmiljön. En av oss skrev ner hur 
rummen var möblerade medan den andra fotograferade och funderade kring vad vi 
skulle fråga om under intervjun, till exempel: vi observerade att Legot var placerat på 
understa hyllan medan spelen var placerade på tredje hyllan, vilka tankar ligger bakom 
placeringen? Vi valde att dela upp arbetet under observationerna för att vara så 
effektiva som möjligt. Det hade tagit för lång tid om vi båda först hade skrivit om 
lokalerna och fotograferat och sedan gått ett varv till för att sammanställa frågor.  
 
En nackdel med observationer som Bell (2006) lyfter fram är att observatören alltid 
tolkar det han eller hon ser utifrån sin egen erfarenhetsbank. Vi är två lärarstudenter 
med mycket pedagogiska tankar i våra ”ryggsäckar” och tolkar det observerar utifrån 
de kunskaperna och erfarenheterna. Som forskare möter man en stor utmaning i att 
betrakta ett fenomen så objektivt som möjligt. Vi försökte i möjligaste mån att bortse 
från våra pedagogiska erfarenheter för att inte påverka den insamlade empirin genom 
att vi båda har varit närvarande vid observationerna, vilket Bell rekommenderar. Våra 
pedagogiska erfarenheter var inte av något större intresse vid observationerna eftersom 
målet var att ta reda på hur de pedagogerna som arbetar där tänker kring möbler och 
placering material och inventarier, men vi är medvetna om våra erfarenheters betydelse 
vid tolkningen av den insamlade empirin. Som lärarstudenter med vissa pedagogiska 
tankegångar var det lätt att direkt börja tolka det vi såg utifrån dessa och försöka finna 
bakomliggande orsaker till varför de möblerat si eller så. Vi tror att vi kunde hjälpa 
varandra att observera mer neutralt genom att aktivt diskutera under observationerna. 
 

Intervju 
Liksom med observationerna beskriver Bell (2006) några olika intervjumetoder, såsom 
strukturerade-, semi-strukturerade-, ostrukturerade intervjuer samt gruppintervjuer och 
fokusgrupper. De intervjuer som genomfördes hamnar mitt emellan de ostrukturerade 
och de strukturerade intervjuerna. Vi tog alltså en mellanväg och genomförde semi-
strukturerade intervjuer. Författaren framhåller att semi-strukturerade intervjuer är den 
vanligaste formen då en viss struktur är nödvändig för att hålla intervjun inom ämnets 
ramar och få hanterbar empiri. Stukát (2005) anser att semi-strukturerade intervjuer ger 
intervjuaren möjlighet att gräva djupare i respondenternas svar genom att ställa 
följdfrågor och utmana tankar.  
 
Till följd av att vi lade upp våra besök på så sätt att vi observerade lokalerna först och 
intervjuade pedagogerna utifrån det vi observerat, var det omöjligt att formulera frågor 
innan besöken och det passade oss därför bättre att utgå från förutbestämda 
frågeområden. Inför intervjuerna skrev vi ner följande frågeområden: 
Rummens/lokalernas storlek och disponering, möblering, placering av material, 
självständighet och ramfaktorer. På så sätt kunde vi vara säkra på att vi inte glömde 
fråga om något, utan att vi behövde ha färdigformulerade frågor. Vi upplevde den här 
frågemodellen mycket positivt eftersom den lämnar stor frihet till både intervjuaren och 
respondenten. Den semi-strukturerade frågemodellen underlättar för intervjuaren att 
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följa den tänkta strukturen, men lämnar också utrymme för respondenten att tala fritt 
och utveckla sina svar samt för intervjuaren att ställa följdfrågor.  
 
Enligt Stukát (2005) är det viktigt att motivera sina intervjufrågor för att stärka deras 
relevans för studien. Våra första frågeområdena (rummens/lokalernas storlek och 
disponering, möblering, placering av material) är kopplade till hur den fysiska 
inomhusmiljön påverkar barnens självständighet. Det sista frågeområdet som handlar 
om ramfaktorer syftar till att ta reda på om pedagogerna upplever att de har begränsats 
av något i sin utformning av inomhusmiljön. 
 
Bell (2006) lyfter några för- och nackdelar med att använda intervjuer för att samla in 
empiri. En fördel är att det är en flexibel insamlingsmetod som ger intervjuaren 
möjlighet att fördjupa sig i respondenternas idéer, motiv och känslor. Enligt Stukát 
(2005) kan intervjuaren, tack vare det personliga mötet vid en intervju, läsa av 
respondentens kroppsspråk och mimik vilket är omöjligt vid till exempel en 
enkätstudie. En nackdel som Bell (2006) lyfter fram är att intervjuarbetet är 
tidskrävande vilket resulterar i att antalet blir begränsat, vilket får till följd att resultatet 
inte kan generaliseras.  
 
Vid intervjuer framhåller Bell (2006) och Wallén (1996) att det är viktigt att 
dokumentera alla intervjuer genom att till exempel föra noggranna anteckningar eller 
använda ljudbandspelare för att underlätta analysarbetet. Vi har använt ljudbandspelare 
för att materialet ska vara tillförlitligt och kunna kontrolleras av andra. En annan fördel 
med att spela in intervjuerna är att kunna citera respondenterna korrekt.  
 
 

Urval 
 
Våra observationer och intervjuer genomfördes på tre olika förskolor, inom samma 
kommun. Anledningen till att vi valde tre förskolor var begränsningen av tid, men vi 
ville ändå ha tillräckligt med empiri för att resultatet skulle bli tillförlitligt. För att 
ytterligare begränsa vårt urval studerades endast en avdelning på varje förskola. Vi 
valde att intervjua sex pedagoger, två pedagoger från varje förskola, för att få en vidare 
bild av den förskolans syn på inomhusmiljön ur ett självständighetsperspektiv. 
Respondenterna valdes slumpmässigt genom att vi intervjuade de pedagoger som var 
intresserade och hade tid. Som det beskrivits i inledningen gjordes det ingen skillnad på 
respondenternas utbildning i urvalet då studien inte syftar till att se någon skillnad 
mellan utbildade och ej högskoleutbildade pedagogers syn på miljön. Urvalet har inte 
heller begränsats av kön eller arbetslivserfarenhet, men vi anser det ändå av intresse för 
läsaren att få lite bakgrundsinformation om våra respondenter.  
 
I studien kommer de undersökta förskolorna redovisas som förskola 1, 2 och 3. 
Samtliga respondenter var kvinnor men vi har använt fiktiva namn för att dölja deras 
identitet. Nedan följer en kort redovisning av de undersökta förskolorna samt lite om 
respondenternas pedagogiska bakgrund: 
 
Förskola 1 är inte byggd som en förskola från början. Lokalerna användes tidigare till 
ett vårdhem för äldre och har därför många stora, fyrkantiga rum. Den avdelningen som 
vi observerade tar emot barn från 3-5 år. 
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Gunilla utbildade sig till förskollärare 1996 och har arbetet inom förskolans 
verksamhet sedan dess, med undantag för två föräldraledigheter. Utöver sin 
förskollärarutbildning gick hon nyligen en kurs vid namn Reggio Emilia – ett 
förhållningssätt på 7,5 poäng. 
Eva är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan sedan 1991. Hon har 
kompletterat sin förskollärarutbildning med 7,5 poäng Reggio Emilia samt ett antal 
korta kurser om pedagogiskt ledarskap. 
 
Förskola 2 äger inte sina lokaler utan hyr dem från kommunen vilket gör att de inte 
kan flytta vissa fasta möblemang. Förskolan har väldigt många rum, men de flesta är 
små. Avdelningen vi observerade tar emot 4-5åringar. 
Karin är utbildad förskollärare och har varit verksam i olika sammanhang i cirka tio år. 
Hon har arbetet i såväl förskoleklass, 1-5årsgrupp, 4-5årsgrupp som på fritidshem och i 
skolan. Hon har under sina yrkesverksamma år även arbetat med barn i behov av 
särskilt stöd. Karin har kompletterat sin förskollärarutbildning med en kurs om Reggio 
Emilia på 5 poäng.  
Lena blev färdig med sin förskollärarutbildning 1993 och har sedan dess arbetat med 
olika åldrar i förskolan samt på skola och fritidshem. Hon har gått på några 
föreläsningar om arbetssättet Reggio Emilia, men inte någon fullständig kurs.  
 
Förskola 3: har varit tvungna att göra om vissa lekrum till sovrum då förskolan nyss 
öppnat dygnet-runt-verksamhet och tar nu emot barn från 1-12 år. Förskolan har 
mestadels små rum. 
Ingela har gått två års utbildning till barnskötare och därutöver 15 poäng pedagogiskt 
arbete i förskola och fritidshem. Ingela var klar med sin utbildning 1992 och har sedan 
dess mestadels arbetet på fritidshem. Hon har arbetet inom förskoleverksamheten sedan 
fyra år tillbaka. 
Helena är utbildad barnskötare och har arbetat inom förskolans verksamhet till och från 
sedan 1978. Hon har kompletterat sin barnskötarutbildning med en tredagarskurs om 
Montessoripedagogik för småbarn. 
 
 

Genomförande 
 
Före besöken kontaktades respektive förskolas rektor via telefon för att för att förmedla 
att vi skulle genomföra en undersökning om förskolans inomhusmiljö och undra om 
förskolan var intresserad av att delta. Med de rektorer som var intresserade bestämdes 
ett datum då vi kunde besöka förskolan och genomföra våra observationer och 
intervjuer. Efter telefonkontakten skickades ett mail till varje förskola med information 
om oss själva och vårt arbete samt ett forskningskontrakt (se bilaga 1) som de ombads 
läsa igenom och skriva under innan intervjuerna genomfördes. Mailet skickades till 
förskolans rektor som ombads vidarebefordra det till två anställda som var intresserade 
att medverka i studien och skulle finnas på plats vid besökstillfället. 
 
Vid besöket på den första förskolan började vi med att gå runt på avdelningen från rum 
till rum och observera rummens storlek, möblemang och disponering av material. 
Under observationen skrev en av oss anteckningar i punktform om varje rum, medan 
den andra fotograferade och antecknade stödord som kunde användas vid intervjuerna. 
Efter observationen intervjuade vi två pedagoger från förskolan, en i taget. Båda 
intervjuerna genomfördes i förskolans personalrum utan avbrott. Under intervjuerna 
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använde vi ljudupptagning med mobiltelefon samt anteckningar på papper. Det var en 
av oss som ledde intervjuerna och ställde frågorna medan den andra förde anteckningar 
och ansvarade för ljudinspelningen.  
 
På den andra förskolan gick vi till väga på samma sätt som den första med enda 
skillnaden att vi under intervjuerna satt i ett litet arbetsrum istället för ett personalrum. 
Även då kunde intervjuerna genomföras utan avbrott. När vi kom till den tredje 
förskolan visade det sig att de inte hade fått någon information från sin rektor om att vi 
skulle komma, men de var villiga att ställa upp i alla fall. Forskningskontraktet 
överlämnades på plats vilket ledde till att de hade kort tid på sig att läsa igenom och 
skriva på kontraktet. Vi upplevde ändå ett stort förtroende från pedagogerna som gärna 
ville delta i undersökningen trots att de inte blivit informerade i förväg. 
Observationerna genomfördes som tidigare beskrivits, men tyvärr kunde personalen 
inte lämna barngruppen vilket resulterade i att intervjuerna genomfördes i avdelningens 
kök. På grund av det blev vi avbrutna av barnen vid några tillfällen och det var svårt att 
göra utskrifter från ljudupptagningen eftersom det var mycket bakgrundsljud. Tack vare 
att en av oss även förde anteckningar på papper har vi ändå kunnat urskilja mycket av 
det som inte hördes så tydligt på inspelningarna och upplever att vi har fångat det 
centrala i pedagogernas svar, även om det var svårt att ordagrant citera svaren. 
 
Intervjuerna varierade ganska mycket i längd och varade från tio till närmare tjugo 
minuter. Det fanns ingen förutbestämd tidsram utan anledningen till att det skiljer så 
mycket i tid mellan de olika intervjuerna var hur uttömmande svar respondenterna gav. 
Varje besök, med både observation och intervjuer, varade i cirka två timmar per 
förskola.  
 
 

Analys 
 
För att analysera våra intervjuer började vi med att skriva ut två exemplar av varje 
intervju. Det ena exemplaret användes för att finna teman för pedagogernas 
resonemang kring den egna förskolans inomhusmiljö. Det andra exemplaret användes 
för att ringa in de ramfaktorer som pedagogerna gav uttryck för. Ganska snart började 
tydliga teman för pedagogernas resonemang framträda och vi använde oss av 
olikfärgade överstrykningspennor för att särskilja dem. De teman som framträdde var: 
Barnet i centrum, Kompensatoriska hjälpmedel samt Ålderns betydelse och de 
ramfaktorer vi fann var: Lokaler, Ekonomi, Tid och Barnens ålder.  
 
För att ytterligare strukturera vår insamlade empiri sammanställde vi en tankekarta för 
varje tema respektive ramfaktor. Varje tankekarta var utformad på så sätt att den 
liknade en sol. Nyckelordet, det vill säga temat eller ramfaktorn, skrevs i mitten och ut 
från det, som solens strålar, skrev vi förkortade versioner av det vi markerat i 
utskrifterna gällande det aktuella temat eller den aktuella ramfaktorn. Vi upplevde att 
användningen av tankekartorna underlättade vårt arbete med att sammanställa resultatet 
eftersom all empiri fanns samlad på ett och samma ställe. Det hade varit tidskrävande 
att bläddra igenom alla utskrifter om och om igen under sammanställningen av 
resultatet och dessutom tror vi att risken för att man missar väsentliga svar hade varit 
större då. Vår upplevelse styrks av Ringom (1988) som hävdar att tankekartans teknik 
är utformad efter hjärnans sätt att lagra information vilket leder till att minnesförmågan 
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ökar. Författaren beskriver också att tankekartan är ett bra alternativ för att få en bra 
överblick och lättare kunna tillgodogöra sig det nerskrivna.  
 
 

Trovärdighet 
 
Även om vi grundar vårt resultat på endast sex intervjuer anser vi att det ger ett 
tillräckligt trovärdigt resultat i en kvalitativ studie, där syftet snarare är att se mönster 
och finna kategorier än att få fram ett generaliserbart resultat. Enligt Stukát (2005) vill 
forskaren i en kvantitativ studie ha mycket insamlad empiri för att kunna se likheter och 
skillnader och därigenom kunna dra säkra slutsatser och generalisera resultatet. Genom 
att vår studie är av kvalitativ art, och därmed inte inriktad på mängd, är antalet 
respondenter av mindre betydelse vilket leder till att vi inte kunnat generalisera vårt 
resultat. Som vi tidigare har nämnt anser Stukát (2005) att den kvalitativa och den 
kvantitativa forskningsmetoden kompletterar varandra, och om det skulle framträda 
tydliga mönster i våra respondenters svar skulle det vara intressant att vidareutveckla 
studien med ett större urval. Att genomföra till exempel en enkätstudie på ett större 
urval skulle kunna visa om resultatet gäller enbart för det avgränsade området vi nu 
studerat eller mer generellt bland pedagoger i förskolan.  
 
För att vara lite självkritisk hade det nog varit lämpligt att inte bara observera lokalerna 
och intervjua pedagogerna om dem utan även observerat hur barnen verkar i lokalerna, 
ur ett självständighetsperspektiv. Genom att även göra barnobservationer hade den 
insamlade empirin varit mer fullständig eftersom att vi på ett konkret sätt hade sett vad 
barnen klarar av respektive inte klarar av. 
 
 

Forskningsetik 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2007) är det viktigt att de berörda parterna kontaktas innan 
intervjuer och observationer genomförs. Vidare rekommenderar Bell (2006) att 
forskaren sammanställer ett forskningskontrakt som respondenterna ska godkänna 
innan studien påbörjas. I forskningskontraktet bör det tydligt framgå vad syftet med 
studien är samt om, och i så fall var, studien ska publiceras. Viktiga begrepp såsom 
anonymitet och konfidentialitet kan behöva förtydligas för att undvika missförstånd 
mellan forskaren och respondenten och ska inte utlovas om inte forskaren är säker på 
att löftet kan hållas. Vidare framhåller författaren att respondenterna behöver tilldelas 
kontraktet i god tid innan undersökningen påbörjas så att de hinner läsa igenom det i 
lugn och ro innan de godkänner det. Vi vill följa de forskningsetiska riktlinjer som Bell 
(2006) redogör för och har därför sammanställt ett forskningskontrakt (se bilaga 1). 
 
Bell (2006) hänvisar till Sapsford och Abott som definierar konfidentialitet som att 
personerna som deltar i studien inte ska kunna identifieras utifrån det som publiceras i 
rapporten, medan anonymitet innebär att inte ens forskaren själv ska kunna härleda ett 
svar till en viss respondent. Utifrån den här definitionen har vi i vårt forskningskontrakt 
utlovat konfidentialitet vilket innebär att respondenterna inte kan identifieras utifrån det 
som publiceras i rapporten men att vi som forskare har vetskap om vilken respondent 
som har uppgivit ett visst svar. I studien behandlas också all insamlad empiri med 
tystandsplikt och sekretess som enligt Vetenskaprådet (2007a) är besläktade med 
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varandra. Det är enligt oss viktigt att i all forskning visa respekt för respondenternas 
integritet.  
 
Wallén (1996) framhåller att forskaren ansvarar för att inga respondenter tar skada eller 
upplever sig kränkta. Vetenskapsrådet (2007b) menar att den som har hand om den 
insamlade empirin ansvarar för att inga uppgifter lämnas ut rörande namn på människor 
eller platser. Genom att samtala med de berörda förskolorna innan observationerna och 
intervjuerna och genom att sammanställa ett forskningskontrakt kunde vi garantera att 
vi respekterade pedagogernas förskolor och de svar de gav oss. Fotografering 
genomfördes på förskolorna, för att vi skulle få en bättre minnesbild av hur lokalerna 
ser ut, men vi var noga med att inte ta några kort på barnen eller på bilder där de var 
med. Pedagogerna informerades om det och att inga personuppgifter skulle lämnas till 
någon obehörig. 
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Väggställning för 
stövlar på förskola 2 

 Resultat 
 
 
 
I det här avsnittet har vi sammanställt resultatet av analysarbetet. I den första delen 
beskrivs de tre förskolornas fysiska förutsättningar ur perspektivet barns 
självständighet. I den andra delen redogörs för pedagogernas medvetenhet om vikten av 
att barnen ska vara självständiga och i den tredje och sista delen framställs olika 
lösningar för att öka barnens självständighet. 
 
 

Fysiska förutsättningar 
 
Nedan beskrivs några utvalda rum från de tre förskoleavdelningarna som har 
observerats samt vilka möjligheter till självständighet som rummen inbjuder till. 
 

Stor tambur ökar självständigheten 
På alla tre avdelningarna startade observationerna i tamburen. Det första vi lade märke 
till var att hallarnas storlek varierade mycket från förskola till förskola. Såväl förskola 1 
och 3 har mycket rymliga hallar med metallhyllor i barnens höjd längs väggarna och en 
låg bänk i mitten av rummet. Då vi skriver att något är i barnens höjd menar vi att det är 
tillräckligt lågt för att barnen själva ska kunna nå upp till det utan hjälp från en vuxen 
eller till exempel en pall. Pedagogerna på dessa förskolor uppger att de sitter på bänken 
och hjälper barnen med av- och påklädning samt att de barn som inte når upp till sina 
hyllor använder den som pall. På förskola 2 finns det två hallar, en större och en lite 
mindre. Lena som arbetar där upplever att barnen är mer självständiga i den stora hallen 
eftersom det lite större utrymmet har gett dem möjlighet att placera en låg bänk i mitten 
av rummet, på vilken pedagogerna kan sitta ner och hjälpa barnen.  
 

På förskola 2 och 3 har de kläder som inte används lika 
ofta, till exempel regnkläder och stövlar, varit tvungna att 
placeras lite mer svåråtkomligt för barnen på grund av 
brist på plats. Barnens stövlar på förskola 2 har placerats i 
en hög vägghylla där det bara är de barn som har sina 
stövlar längst ner som kan ta ner dem själva. 
Regnkläderna på förskola 3 har placerats ovanför ett 
element i tamburen vilket innebär att de hänger för högt 
för att barnen ska nå dem själva. Pedagogerna önskar att 
tamburerna hade varit större så att även regnkläder och 
stövlar kunnat förvaras mer lättåtkomligt för barnen.  
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Handfat och handduksställning på förskola 3 

Skötbordet på förskola 1

Toaletten kräver fler hjälpmedel än andra rum 
Gemensamt för de tre 
förskoleavdelningarna är att de alla 
har stora toaletter och att de har 
handduksställningar i metall som 
barnen lätt kan nå själva. Eftersom 
förskola 1 inte är byggd som en 
förskola utan ett vårdhem för äldre, 
förskola 2 hyr sina lokaler av 
kommunen och förskola 3 har ett 
brett åldersspann är toalettstolarna 
på alla tre förskoleavdelningarna i 
vuxenstorlek. På förskola 1 och 3 
har pedagogerna ställt fram pallar 
för att barnen ändå ska klara sig så 
mycket som möjligt själva vid 
toalettbesöken. Handfaten på samtliga avdelningar är för höga för de mindre barnen, 
men även där har pedagogerna på förskola 1 och 3 kompenserat med pallar för att 
barnen ska komma upp och nå kranen. Pedagogerna menar att barnen ofta är 
företagsamma och själva hämtar stolar eller pallar för att komma åt där de inte når, men 
i vissa fall har pedagogerna redan förberett det:  
 

Vi måste ju ha pallar till toaletterna, pallar till handfaten, pallar 
överallt där dom ska komma upp och nå då. (Gunilla, förskola 1) 

 
 
På förskola 1 och 3, som har småbarn, finns det 
skötbord i lagom arbetshöjd för pedagogerna. För att 
barnen själva ska kunna klättra upp till skötbordet har 
pedagogerna på de båda förskolorna ställt fram 
hjälpmedel i form av stegar. När vi frågar Helena på 
förskola 3 hur hon tänker kring sin förskolas 
toalettinredning svarar hon att: 
 
Allt är ju för att dom ska kunna göra så 
mycket som dom kan själva (Helena, 
förskola 3) 
 
 
 

 
 

Köket har flera användningsområden 
Köket tycks vara ett rum som på samtliga avdelningar används till mer än att bara äta. 
Det används bland annat till förvaring och viss lek då samtliga avdelningars köksväggar 
är utrustade med skåp och hyllor som är fulla med spel eller målarmaterial. Det material 
som barnen har att tillgå i köken är delvis placerat i barnens höjd, men på grund av 
platsbrist och ömtålighet befinner sig en del av det högre upp i hyllorna. På förskola 3 
planerar pedagogerna att flytta ner hyllplanen i köket, men på grund av förskolans 
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Möbler i dockvrån på förskola 1

breda åldersspann (1-12 år) krävs det noggrann planering och utvärdering. Ingela som 
arbetar på den förskolan säger: 

 
Vi har börjat att sänka hyllorna lite, men då får man sänka lite och så 
testa hur går detta, får dom små tag på det eller får det vara i vägen… 
eller liksom, får det vara ifred. (Ingela, förskola 3)  

 
Under observationerna såg vi att vissa förskolor har låga bord i köket medan andra har 
höga. På förskola 1 äter tre- och femåringarna vid höga bord, medan fyraåringarna äter 
vid låga. På förskola 2 äter samtliga barn vid höga bord, vilket de även gör på förskola 
3, men där har de små barnen särskilda stolar med bygel och högre fotstöd. Vi frågade 
pedagogerna hur de tänker kring höga, respektive låga bord. Ingela på förskola 3 svarar: 
 

Men det är ju för barnen, att de ska kunna leka lättare typ så och här 
när vi sitter och äter så är det skönare med höga bord där vi når 
småbarnen bättre. (Ingela, förskola 3) 

 
Det förefaller alltså vara lättare för barnen att leka och vara självständiga vid låga bord, 
medan det underlättar pedagogernas arbete vid måltiderna med höga bord. Eftersom 
köket ofta används till både lek och måltider kan det vara problematiskt att välja att 
möblera med höga eller låga bord. Helena arbetar på förskola 3 som tar emot barn i 
åldrarna 1-12 år. Hon framhåller att de låga borden är bra för de små barnen eftersom 
de kan gå upp och ner själva. Hennes kollega, Ingela, poängterar att de även måste ta 
hänsyn till de äldre barnen: 
 

Vi har ju fritidsbarn också och dom måste ju kunna sitta, dom kan ju 
inte sitta vid låga bord för dom är ju väldigt stora och långa. (Ingela, 
förskola 3) 

 

Lekrummet är bäst anpassat till barnen 
I lekrummet är det vanligare att 
inventarierna är anpassade efter barnens 
storlek än vad det är i exempelvis köket 
och toaletten. Till exempel är borden och 
stolarna i samtliga förskolors dockvrår 
låga och materialet i hyllorna är bättre 
anpassat efter barnens storlek så att de 
själva kan förse sig med det lekmaterial 
de önskar. Gunilla på förskola 1 lyfter att 
det är viktigt att se på sina lokaler utifrån 
barnens höjd när man planerar 
inomhusmiljön; om jag vore barn, hur 

högt når jag och hur högt ser jag? Samtliga 
pedagoger nämner vid flera tillfällen att 

lekmaterialet ska placeras på sådan nivå att barnen kan nå och se det material som de 
får leka med. Genom att barnen kan se materialet blir de inspirerade till att leka med det 
och då ska det vara placerat i deras nivå så att de kan ta ner det utan att behöva be en 
vuxen om hjälp eller använda hjälpmedel, såsom stolar och pallar. 
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Ett avskärmat lekrum på förskola 1

Ett sätt att hjälpa barnen att bli ännu mer självständiga är enligt Karin på förskola 2 att 
använda bild och text i materialhyllorna. På så sätt blir det mer ordning och struktur och 
barnen kan enkelt se var leksakerna ska vara och blir mer självständiga i till exempel 
städningen. Karins kollega, Lena, säger att en fördel med att använda bild och text är 
att:  
 

Det går lättare för barna å plocka ihop lite vart sakerna ska vara än å 
bara slänga dom i en hög. (Lena, förskola 2) 

 
På förskola 3, som har så stort åldersspann som 1-12 år, är det viktigt att lekrummet 
erbjuder aktiviteter för såväl de yngre som de äldre barnen. De små barnen leker bättre 
vid små bord och ska därför ha det, medan de äldre barnen hellre spelar spel och gör 
läxor vid höga bord och ska därför ha det. Det är precis som Helena på förskola 3 
uttryckte det:  
 

Det är ju inte bara att göra om som vi vill ha det för dom små barnen, 
för vi har ju stora barn också. (Helena, förskola 3)  

 
Ingela som jobbar på samma avdelning poängterar också att det är viktigt att man måste 
få lite till alla. 
 
Gemensamt för de tre förskoleavdelningarna är att de har minst ett stort rum som de har 
valt att dela av i mindre. Förskola 1 har 
utgått från ett stort fyrkantigt rum och 
med hjälp av tyger och låga hyllor 
avdelat rummet till en vrå för stor 
bygglek, en hemvrå, en hörna för mindre 
bygglek och ett litet bord med en duk på 
särskilt för smålego samt en liten 
arbetshörna med två små stolar, en låg 
bänk och diverse bokstavsmaterial. 
Förskola 2 utgick från ett stort, 
långsmalt rum och delade med hjälp av 
skärmar in det i en liten hörna med ett 
lågt runt bord och fyra låga stolar för lek 
med smålego och en stor yta för större 
bygglek med klossar och återvinningsmaterial. Även den tredje förskolan utgick från ett 
något större långsmalt rum och använde hyllor och en soffa för att göra en danshörna 
med cd-spelare, scenkläder och en helfigursspegel samt en hemvrå som kombinerats 
med en liten läshörna i form av en soffa och en bokback.  
 
Genom att möblera med hörnor kan barnen leka mer ostörda lekar i mindre grupper. 
Hörnorna är genomtänkta och planerade för att barnen ska veta vad de kan leka i varje 
hörna och på så vis lättare välja aktivitet själva. Lena på förskola 2 nämner att det är 
viktigt att barnen introduceras i rummen för att de ska kunna arbeta självständigt med 
lekmaterialet. Om de inte vet hur materialet fungerar kan de inte förväntas leka 
självständigt med det.  
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   Bord, stolar och materialhyllor på 
   förskola 2 

Svårt med bra förvaring i målarrummet 
När det gäller placeringen av material ser det 
olika ut på de olika avdelningarna. På förskola 
1 finns ritpapper i barnens höjd medan alla 
målarfärger och ritpennor står för högt upp för 
att barnen ska kunna ta ner det själva. På den 
andra förskolan står en viss del av materialet 
framme, främst natur- och 
återvinningsmaterial, medan material som är 
dyrare i inköp står i skåp och på höga hyllor. 
Lena som arbetar på förskolan talar om 
materialkostnaden och menar att man till 
exempel i målarrummet inte kan låta barnen 
arbeta självständigt och ha tillgång till allt 
material för att det är för dyrt. Istället har 
pedagogerna ställt naturmaterial, såsom kottar och löv, samt återvinningsmaterial så att 
barnen kan förse sig själva, medan det lite finare och dyrare materialet, såsom glitter, 
står högt upp på hyllorna eller i stängda skåp.  Hennes kollega, Karin, säger:  
 

Men det är ju så med pengar, pengar styr det mesta. (Karin, förskola 2) 
 
I den tredje förskolans målarrum kan endast en liten del av materialet stå i lämplig höjd 
för barnen på grund av att väggytan är så liten. Helena på förskola 3 säger: 
 

Vi försöker ju att få ner det så att barnen ska kunna ta sig själva. Allt 
kan ju inte stå där, men vi har ju börjat att flytta ner några hyllor. Vi 
försöker att anpassa det efter barnen och att dom ska få välja själva. 
(Helena, förskola 3) 

 
Pedagogerna på den här avdelningen anser att materialet bör placeras så att det som 
barnen får leka med står så att de själva kan nå det. Det innebär till exempel att 
tuschpennorna, som de små barnen inte får använda, ska stå tillräckligt lågt för att de 
barnen som får använda dem når, men samtidigt tillräckligt högt för att de mindre 
barnen inte ska komma åt dem. Samtliga pedagoger talar om att det är enklare att 
planera inomhusmiljön på en åldersindelad avdelning eftersom det inte är lika många 
åldrar att ta hänsyn till. Gunilla på förskola 1 säger: 
 

Vi har ju åldersindelat här då så att det är ju lättare för oss eftersom vi 
kan anpassa inomhusmiljön för respektive ålder /…/ då kan ju dom på 
småbarn få koncentrera sig på en inomhusmiljö som passar för 
småbarn. (Gunilla, förskola 1)  

 
 

Medvetenhet om vikten av barns självständighet 
 
Pedagogerna uppger att det är viktigt att hyllorna i tamburen är tillräckligt låga för att 
barnen själva ska nå att ta ner och hänga upp sina kläder. På så sätt klarar barnen att ta 
av och på sig sina ytterkläder lättare och blir mer självständiga i tamburen. 
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Vi vill ju att varje barn ska försöka göra det dom klarar av, det dom 
kan och hela tiden utvecklas och kan lite mer. (Gunilla, förskola 1) 

 
Vid matsituationen anser pedagogerna att barnen inte ska behöva klättra upp och ner 
från sin stol vid matbordet, som Gunilla på förskola 1 säger: ”det gör ju inte vi vuxna”. 
Pedagogerna menar att det bidrar till större frihetskänsla om barnen når golvet med sina 
fötter och om de själva kan putta in sin stol. Om barnen sitter vid låga bord uppger 
pedagogerna att det dessutom ger dem möjlighet att själva gå till och ifrån bordet för att 
hämta det de behöver. Ingela på förskola 3 menar också att barnen blir mer 
självständiga om de själva kan förse sig med det material de önskar: 
 

Sen är det ju jobbigt för dom att ta material i denna hyllan (pekar på en 
hylla i köket där materialet är placerat utom barnens räckhåll) (Ingela, 
förskola 3) 

 
Pedagogerna visar i ovan beskrivna situationer en medvetenhet om att det är jobbigt för 
barnen när de inte kan klara sig själva och vill därför anpassa inomhusmiljön för att de 
ska kunna nå så mycket material som möjligt. Lena på förskola 2 säger att ”målet är att 
dom ska fixa så mycket som möjligt själva”. Genom att barnen klarar sig mer själva ger 
det dem en känsla av frihet och oberoende. Pedagogerna uppger att deras arbete med 
inomhusmiljön inspireras av Reggio Emilia och läroplanen. Ingela på förskola 3 
nämner dessutom att hennes förskola har med arbetet mot en bättre fysisk 
inomhusmiljö som en del i deras utvecklingsplan. Men all förändring tar sin tid. Flera 
pedagoger understryker att det tar tid att arbeta in ett nytt tankesätt och som en Lena på 
förskola 2 uttrycker att ”man gör´t inte över en natt”. 
 
Avslutningsvis trycker pedagogerna på vikten av att inomhusmiljön är föränderlig och 
hela tiden måste utvärderas och förbättras. Miljön ska växa fram utifrån barnens 
intressen och eftersom barngruppen, liksom deras intressen och behov, förändras hela 
tiden innebär det att miljön också ständigt måste förändras, den blir aldrig färdig.  
 
 

Söker lösningar utifrån sin medvetenhet 
 
Eftersom pedagogerna är medvetna om vikten av barns självständighet och sin egen 
förskolas fysiska förutsättningar söker de lösningar för att möjliggöra självständigheten. 
När det inte går att anpassa inomhusmiljön för att göra barnen mer självständiga uppger 
pedagogerna att de använder ett antal olika hjälpmedel. För att barnen ska kunna leka 
självständigare har pedagogerna på förskola 2 börjat använda bild och text i 
materialhyllorna i till exempel hemvrån och bygghörnan. Tack vare bilderna och texten 
lär sig barnen snart var de leksaker de vill ha finns och var de ska ställa tillbaka dem 
när leken är avslutad. 
 
Pedagogerna på förskola 3, som nyss öppnat dygnet-runt-verksamhet och tar därför 
emot barn från 1-12 år, håller just nu på att omarbeta sin inomhusmiljö för att den ska 
passa hela åldersspannet. Det innebär bland annat att de behöver både höga och låga 
bord och stolar och att de noga behöver tänka på hur de placerar materialet i hyllorna. 
Pedagogerna berättar att de just nu håller på med att successivt flytta ner hyllplanen på 
materialhyllan i köket så att barnen inte ska behöva klättra på stolar och pallar för att 
komma åt materialet. Samtliga pedagoger anser att en avdelning med blandade åldrar 
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kräver mer planering och möjlighet till förvaring på olika nivåer som passar de olika 
åldrarna. 
 
Förskola 1 är inte byggd som en förskola utan som ett vårdhem för äldre. Ett problem 
som uppstod när förskolan tog över lokalerna var att dörrarna mellan rummen var så 
tunga att barnen inte orkade öppna dem själva. För att underlätta för barnen och göra 
det möjligt för dem att självständigt förflytta sig mellan rummen valde pedagogerna att 
helt enkelt plocka bort de flesta dörrarna. På den här avdelningen har de bestämt att 
endast femåringarna får vara i målarrummet eftersom det finns mycket material i det 
rummet som måste stå ganska lågt för att femåringarna ska nå det utan att behöva be 
om hjälp. Därför har till exempel dörren in till målarrummet bevarats.  
 
Förskola 3 har, som vi tidigare nämnt, öppnat dygnet-runt-verksamhet nyligen vilket 
innebar att de var tvungna att göra om ett antal lekrum till sovrum eftersom de inte fick 
tillgång till nya lokaler. En del förskolor har stora rum, andra har små. Förskola 1 har 
till exempel bara stora rum, medan förskola 3 i stort sett bara har små. Det är bara att 
acceptera att man har de lokaler man har och som Karin på förskola 2 säger: ”man får 
göra det bästa utav det man har”. Men det är lättare sagt än gjort för inomhusmiljön ska 
vara bra för alla aktiviteter och alla människor som vistas i den. Karin uttrycker sin 
misströstan: 
 

Det är så mycket man ska ta hänsyn till hela tiden. Det är den fria 
leken, det ska passa i matsituationen, samling, stora samlingar å det är 
mycket. (Karin, förskola 2) 

 
Förskola 2 hyr sina lokaler av kommunen och äger dem alltså inte själva vilket leder till 
att de inte kan renovera lokalerna som de önskar. I lokalerna finns till exempel tre 
stycken diskbänkar, men förskolan har bara behov av två. Därför vill pedagogerna riva 
ut en diskbänk och använda det utrymmet till låg förvaring av material till målarrummet 
istället, men det får de inte för fastighetskontoret utifall att lokalerna ska hyras ut till 
någon annan verksamhet längre fram. Samtliga respondenter har tankar och visioner 
om vad de vill förända i sin förskolas inomhusmiljö, men upplever att det finns yttre 
omständigheter som begränsar i vilken utsträckning deras visioner blir till verklighet. 
 
 

Resultatsammanfattning 
 
I resultatsammanfattningen kommer vi att försöka ge dig som läsare en kort 
sammanfattning av studiens resultat och försöka besvara de frågeställningar som 
angavs i inledningen.  
 

Förskolornas fysiska inomhusmiljö ur ett 
självständighetsperspektiv 
De förskolor som ingår i studien visar en medvetenhet om miljöns betydelse för barns 
självständighet och har på många sätt möblerat för att optimera utvecklingen. 
Observationerna visade att tamburerna och lekrummen är de rum som är mest 
anpassade för att barnen ska kunna verka självständigt i dem. I tamburen har samtliga 
förskolor låga hyllor och krokar för att barnen ska kunna hänga av sig och ta ner sina 
kläder själva och i lekrummen är det vanligare än i andra rum med låga bord och stolar 
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samt att materialet är placerat så att barnen kan förse sig själva med det de önskar. 
Pedagogerna själva anser att barnen leker bättre vid låga bord. När vi samtalar med 
pedagogerna önskar de att de hade fler låga bord men inser att det kostar för mycket. 
De har bara råd att köpa in lite i taget. Där förskolans förutsättningar har gjort det 
omöjligt att anpassa möblerna till barnens höjd har istället kompensatoriska hjälpmedel 
såsom pallar och stolar används för att barnen ändå ska klara så mycket som möjligt 
själva. 
 

Pedagogernas resonemang kring den egna förskolans fysiska 
inomhusmiljö ur ett självtändighetsperspektiv 
Som titeln på vårt examensarbete antyder så är pedagogernas mål att barnen ska kunna 
vara så självständiga som möjligt i förskolans inomhusmiljö. Fokus ligger på att 
pedagogerna ska tänka på sina lokaler ur barnens perspektiv. När den fasta fysiska 
inredningen blir ett hinder för barnens självständighet använder sig pedagogerna av ett 
antal kompensatoriska hjälpmedel, såsom pallar eller bild och text i materialhyllorna.  
 
Pedagogerna upplever att det är lättare att planera inomhusmiljön för en åldershomogen 
barngrupp eftersom de då kan fokusera på vad just den åldersgruppen behöver, utan att 
behöva ta hänsyn till övriga åldrar också ska nå eller inte nå. Toaletten är det rum som 
är i störst behov av kompensatoriska hjälpmedel eftersom både toalettstolar och handfat 
är byggda för vuxna. När det gäller toaletten var det ingen skillnad på den förskolan 
som var byggd som ett äldreboende och den som byggdes för förskoleverksamhet, båda 
hade höga toalettstolar och handfat. 
 

Ramfaktorer för förskolornas fysiska inomhusmiljö 
När det gäller ramfaktorer för förskolans fysiska inomhusmiljö var pedagogerna 
häpnadsväckande överens om att det i huvudsak är lokalerna, barnens ålder och 
ekonomin som är de största hindren i planeringen av miljön. Lokalerna på så sätt att 
vissa förskolor inte är byggda för pedagogisk verksamhet, då de bland annat är 
utrustade med tunga dörrar eller höga handfat och att fast möblering inte går att 
förändra så som tunga hyllor. Barnens ålder är en ramfaktor på så sätt att det är svårare 
att planera en bra inomhusmiljö för ett brett åldersspann än ett smalt då de yngsta 
barnen är för små för att använda de äldstas material och ekonomin på så sätt att 
mycket av det material pedagogerna önskar till sina lokaler kostar mycket i inköp.  
 
 

Slutsatser 
 
Genom den insamlade empirin kan vi dra slutsatsen att pedagogerna på de tre 
förskolorna är väl medvetna om vilken betydelse deras förskolas fysiska inomhusmiljös 
har för barns självständighet. Samtliga pedagoger vill att barnen ska klara så mycket 
som möjligt själva och har därför försökt anpassa verksamheten efter det tankesättet. 
Pedagogerna ger uttryck för många bra idéer och önskningar om saker de vill förändra i 
sin inomhusmiljö. Däremot finns det en rad ramfaktorer, såsom som lokaler, barnens 
ålder och ekonomi, som försvårar eller omöjliggör att deras idéer och önskningar blir 
verklighet. Resultatet pekar på att vissa rum på förskolorna är bättre anpassade, och 
lättare att anpassa, än andra för att barnen ska kunna verka självständigt i dem. Men 
pedagogerna försöker att se de möjligheter som finns med lokalerna, snarare än 
begränsningarna. Vi kan dra slutsatsen att förskolans inomhusmiljö måste vara 
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föränderlig eftersom barngruppen hela tiden förändras och därmed barnens behov och 
förutsättningar. Ett viktigt verktyg för förändring är att hela tiden utvärdera 
inomhusmiljön för att pedagogerna ska få en möjlighet att se vad som fungerar bra, 
men också vad som kan bli bättre.  
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Diskussion 
 
 
 
Nedan kommer vi att föra en diskussion utifrån resultatet och koppla det till den 
aktuella forskningen inom området och därefter diskuteras den metod som användes vid 
undersökningen. 
 
 

Resultatdiskussion 
 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera studiens resultat och koppla det till litteratur 
och egna erfarenheter.  
 

Anpassad inomhusmiljö efter den aktuella barngruppen 
Under undersökningens gång framkom det att hela kommunen, som de undersökta 
förskolorna tillhör, var inspirerad av Reggio Emilia som handlar mycket om miljön och 
att den ska utgå efter barnen och erbjuder just nu pedagoger att gå på fortbildning inom 
förhållningssättet Reggio Emilia. Att förskolorna är inspirerade av det här tankesättet 
finns ingen tvekan om för när vi genomförde observationerna lade vi märke till att de 
flesta borden och stolarna var anpassade efter barnen. Genom att göra intervjuer efteråt 
fick vi en inblick i hur pedagogerna har omvandlat synsättet till sin egen förskola. Det 
var en av pedagogerna som sa att det inte går att kopiera en pedagogik eller ett synsätt 
fullt ut, utan man får plocka olika delar och anpassa det till den egna förskolan. Det 
tycker vi var en väldigt bra tanke eftersom alla barnen på en förskola är olika och om 
pedagogerna då kopierar direkt av kanske det inte passar alla. Sedan finns det vissa 
begränsningar i lokalernas utformning, som de flesta av pedagogerna nämnde vid 
intervjuerna, till exempel att rummen inte kan erbjuda den estetiska miljön som 
synsättet förespråkar. På grund av begränsningarna får pedagogerna plocka ut delar 
som passar dem från pedagogiken, i det här fallet Reggio Emilia, och ta det bit för bit 
och använda olika kompensatoriska hjälpmedel för att ge barnen goda förutsättningar 
till självständighet. 
 
Vi såg att de tre förskolorna efter bästa förmåga försöker anpassa sina miljöer efter den 
aktuella barngruppen, vilket också Gudmundsson (1997) och Björkman (2003) tryckte 
på i sina böcker. Pedagogerna lägger ner mycket tid på att lyssna på och observera vad 
barnen visar intresse för just nu och anpassar miljön efter det. Det vi känner är att det 
måste vara väldigt svårt att anpassa en inomhusmiljö efter alla de barn som befinner sig 
där. Var ska man börja? Utformningen tar tid, det är inget som kan göras över en natt. 
Men däremot är det ju faktiskt vi pedagoger som är där för barnens skull och inte 
tvärtom och därför ska vi försöka skapa en miljö där varje barn trivs och utvecklas. Det 
här är också av stor betydelse eftersom barnen tillbringar stor del av de första 
levnadsåren på förskolan. Barnen ska ju inte anpassas efter verksamheten, utan 
verksamheten ska anpassas efter barnen.  
 
Pedagogerna framhåller att barnen tycker det är roligare att leka om möblerna och 
inventarierna är i deras höjd. Det kan vi förstå eftersom att det är roligare att sätta sig 
och leka med något som är lockande för ögat, att barnen kan hämta det de ser själva 
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utan att hela tiden behöva fråga en pedagog om hjälp. Precis som pedagogerna tror vi 
att barnen då kan känna en viss frihetskänsla. Om inte inomhusmiljön är utformad efter 
barngruppen tror vi, vilket också Bjervås (2003) hävdar, att små onödiga konflikter kan 
uppstå. Vi tänker då på att barnen måste vänta på sin tur för att få hjälp och det finns 
alltid de barnen som går före och det finns alltid de som reagerar på det. Genom att 
inomhusmiljön är anpassad efter barnen tror vi att barnens självständighetsutveckling 
främjas. 
 
I inledningen uttrycker vi att det skulle kunna vara möjligt att underlätta pedagogernas 
arbete i stora barngrupper genom att sträva efter att barnen blir mer självständiga. 
Under arbetets gång har vi fått mer stöd för den här teorin, bland annat genom 
Granberg (1999) som anser att den stora barngruppen, med rätt inställning hos 
pedagogerna, kan ses som en tillgång istället för ett hinder.  
 

Pedagogernas medvetenhet om de olika begränsningarna 
Vi har förstått att det heller inte är det lättaste att utforma en inomhusmiljö som man 
vill eftersom det kan finnas vissa ramfaktorer som gör det omöjligt att placera vissa 
saker där man vill. Lindewald (1998b) och Björkman (2003) menar att begränsningarna 
ligger hos pedagogen då det är den som ska göra ett gott arbete och utforma en bra 
inomhusmiljö. Men vi menar att begränsningarna snarare ligger i exempelvis lokalernas 
utformning, tid, ekonomi med mera än hos pedagogen. Vi har sett att om bara 
pedagogerna är medvetna om vad de vill och vad de begränsas av, kan de använda sig 
av olika kompensatoriska hjälpmedel. Pedagogerna var väl medvetna om att de har de 
lokalerna som de har och att de får tänka och planera utifrån dem. Det var bland annat 
en förskola som inte var byggd som en förskola utan som ett vårdhem, vilket medför 
svårigheter att anpassa miljön utifrån barnhöjd då den är byggd för vuxna. Till exempel 
är förskolan utrustad med stora tunga dörrar som barnen får kämpa för få upp och 
toaletterna och handfaten är alldeles för höga för barnen. Genom att lokalerna påverkar 
utformningen får pedagogerna ställa fram mycket pallar och stolar för att barnen ska 
kunna klara sig självständigt inne på toaletterna och för att de ska kunna nå det material 
som de vill ha. Och där det inte finns utsatta hjälpmedel menar pedagogerna att barnen 
är företagsamma och hämtar exempelvis pallar själva.  
 
Ett av de mål för förskolans verksamhet som pedagogerna uppger är att barnen ska 
klara så mycket som möjligt själva, men vi känner att en inomhusmiljö kan aldrig vara 
helt perfekt. Det finns alltid saker som kan förändras eller förbättras. För att få en miljö 
som är rätt anpassad efter barnen håller vi med Granberg (1998) om att det underlättar 
att förskolan är byggd just som en förskola efter pedagogernas tankar om att se på sin 
miljö utifrån barnhöjd. En annan förutsättning är god ekonomi. Pengar styr det mesta, 
men vi tror att alla som är verksamma inom förskolan har tankar och visioner om vad 
de vill förända i sin förskolas inomhusmiljö, men upplever att det inte finns utrymme 
för dessa förändringar i ekonomin vilket gör att förändringen tar tid eftersom de bara 
kan köpa in lite saker i taget. 
 
Vi har förstått att det inte enbart är lokalerna, pengarna eller tiden som begränsar 
pedagogerna att utforma en inomhusmiljö som passar barnen. Då tänker vi på om 
förskolan hyr sina lokaler av fastighetskontoret. Det problemet hade en utav de tre 
förskolorna. De hade frågat om de kunde få slänga ut en diskbänk för de vill inte ha den 
där, utan de ville använda den ytan till låg förvaring istället, men det fick de inte. Vi 
känner att det verkar väldigt konstigt, för den här diskbänken står inne i ett litet rum 
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som knappt används alls. Skulle de få bort den skulle rummet kunna användas mer. Vi 
undrar varför förskolor ska behöva begränsas av sådana saker? Det är ju faktiskt en 
begränsning som är lätt att korrigera. Visst kan vi förstå att pedagogerna inte kan 
bestämma fullt ut vad de vill ha och inte ha och att fastighetskontoret rättar sig efter det. 
Men att slänga ut en diskbänk som knappt används är väl inte hela världen för 
pedagogerna hade en bra tanke om vad de ville ha där istället. 
 
En av de förskolor som vi besökte har barn från 1-12 år eftersom att det nyligen är 
utbyggt till dygnet-runt-öppen verksamhet för förskola och fritids. Genom att de har 
den bredden på ålder blir det svårare att utforma en inomhusmiljö som passar alla. 
Material som passar de äldre barnen kan inte stå i de yngstas höjd, så som pärlor, för då 
kan de stoppa dem i munnen. Och eftersom de yngsta barnen ännu inte har en väl 
utvecklad motorik kan de vara ganska klumpiga och ibland förstöra saker som de äldre 
använder, till exempel cd-spelaren. Här kan vi se stora svårigheter med en 
inomhusmiljö som ger barnen möjlighet till självständighet då det material som de 
yngre barnen inte får röra antingen måste stå högt upp i hyllorna eller inlåsta i skåp. Det 
är helt enkelt lättare att utforma en miljö efter en barngrupp som är åldershomogen. 
 
Ljungström (2000) beskriver några steg i barns självständighetsutveckling. Dessa antar 
vi förutsätter att barnet i övrigt utvecklas normalt. Utifrån det antar vi att ett barn med 
en försenad motorisk utveckling också borde få en försenad självständighetsutveckling 
eftersom det helt enkelt inte har de fysiska förutsättningarna för att till exempel klippa 
eller klä på sig själv. Samma sak borde ju även gälla ett barn med försenad 
språkutveckling som därför inte kan uttrycka sin egen vilja på samma sätt som ett barn 
med normal språkutveckling. 
 

Kompensatoriska hjälpmedel för att underlätta vardagen 
Ett kompensatoriskt hjälpmedel som vi fastande väldigt för var att pedagogerna hade 
använt fotografier av materialet och text för att barnen lättare skulle kunna hämta och 
plocka tillbaka det på rätt plats själva. Det här är också något som Granberg (2003) 
tipsar om i sin bok. Men sen så är ju barn alltid barn och kan lätt glömma bort vart de 
ska stå, men vi tycker ändå att det är en bra lösning för att få en viss struktur och för att 
barnen ska bli mer självständiga. Genom en planerad inomhusmiljö tror vi att 
pedagogernas hjälp inte behövs lika mycket som de annars skulle göra. Pedagogerna 
nämner vid flera tillfällen att lekmaterialet ska placeras på sådan nivå att barnen kan nå 
och se det material som de får leka med. Genom att barnen kan se materialet blir de 
också inspirerade till att leka med det. Vi tror att en strukturerad inomhusmiljö 
utvecklar barns självständighet och självförtroende eftersom de då kan göra det som de 
själva känner för att göra. Vill de ha det röda spelet i hyllan så kan de hämta det utan att 
klättra upp på en stol, eller de små barnen kan känna att de har varit duktiga när de 
själva har klättrat upp till skötbordet med hjälp av stegen. Att strukturera en 
inomhusmiljö som leder till självständighet är också något som litteraturen tar upp 
flitigt. På så sätt, menar bland annat Wikare, Berge och Watsi (2002), att barnen inte 
behöver be om hjälp lika ofta och flera aktiviteter kan pågå samtidigt. 
 
Något vi fastnade för var att dela in rum i rummen. Det är ju ett jättebra sätt att 
avgränsa ett stort rum till mindre. Genom att dela upp på det här sättet tror vi att 
ljudnivån sänks och att barnen leker bättre då det minskar det springande som hade 
blivit om rummet var stort. Genom att dela in rummen menar Lindewald (1998a) att 
flera aktiviteter kan pågå i samma rum där barnen ändå kan leka uppdelat. Bara 
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materialet och inventarierna är i deras höjd kan barnen klara sig själva där inne och leka 
tills intresset byter riktning.  
 

Introduktion av materialet har betydelse för självständighet 
Om barnen ska förväntas arbeta självständigt med förskolans material menar 
pedagogerna att det först måste introduceras för dem. Det här instämmer vi helt med för 
en del material är mer ömtåligt än andra och då behöver barnen veta hur de ska göra för 
att det inte ska gå sönder. Barnen behöver också introduceras för att veta vilka regler 
som ska följas i rummen, till exempel vilken eller vilka aktiviteter som kan pågå i 
rummet och hur många barn som får vistas där inne samtidigt samt vad de får göra 
respektive inte göra där inne. Genom att ha en genomgång behöver barnen heller inte 
ställa sådana frågor till pedagogerna, utan de vet då vad som gäller och de kan leka mer 
självständigt.  
 
Att köpa in målarmaterial är väldigt dyrt och vi har fått uppfattningen om att det köpta 
materialet inte används lika mycket som naturmaterial. Eftersom det är dyrt i inköp har 
pedagogerna valt att ställa det högt upp i hyllor eller att låsa in det i skåp. Det 
naturmaterial som används har pedagogerna ställt i låga hyllor så att barnen själva kan 
plocka fram det när de vill använda det. Vi förstår deras resonemang om 
kostandsfrågan, men vi tycker ändå att en inomhusmiljö ska vara utformad så att barnen 
själva ska kunna hämta och använda det material som de vill ha och en del av det dyra 
materialet kan de äldsta barnen se men inte ta ner. Om pedagogerna ändå ställer det 
dyra materialet i den höjd att barnen se det men inte få ner det kan det leda till onödiga 
konflikter om barnen ändå inte kan få använda det. Är det inte då bättre att allt sådant 
material står inlåst så att inte lockelsen från barnen ens väcks? Eller att man lär barnen 
att inte överförbruka materialet? Kanske bör pedagogerna förklara för barnen vad det är 
som gäller med det dyra materialet, att det inte får användas jämt eller att pedagogerna 
visar hur materialet ska eller kan användas. Genom att förklara och introducera tror vi 
att barnen får en större förståelse för hur materialet ska användas istället för att de 
känner att de aldrig får använda det.  
 

Inomhusmiljön är föränderlig och bör därför utvärderas 
En viktig sak som vi tycker att varje förskola bör tänka på är att förskolornas 
inomhusmiljöer är föränderliga, enligt Björklid (2005) kan de inte vara bestående. Det 
kan inte finnas en förskola som är en annan lik eftersom att de ska utgå efter den 
aktuella barngruppen. Och eftersom det finns flera ramfaktorer som påverkar 
utformningen av inomhusmiljön måste också pedagogerna tänka utifrån de lokaler de 
har. Det är också viktigt att hela tiden utvärdera sin inomhusmiljö för att se vad som 
fungerar respektive inte fungerar och vad som kan bli bättre. Vi håller med Björklid 
(2005) då hon säger att vi måste studera inomhusmiljön för att kunna påverka den och 
genom att titta på lokalerna utifrån barnhöjd kan pedagogerna få insikt i hur miljön på 
bästa sätt kan utformas för att främja barnens självständighet. Genom att observera 
inomhusmiljön kan pedagogerna också upptäcka att exempelvis bilarna står för högt 
upp och att barnen måste hämta stolar för att nå dem och då menar vi att pedagogerna 
får en tankeställare och åtgärdar det genom en omplacering. Utvärdering kan hjälpa 
pedagogerna att utforma en inomhusmiljö som utifrån sina förutsättningar är anpassad 
till barngruppen, en miljö där barnen får möjlighet att verka självständigt. 
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Metoddiskussion 
 
Vi har genomfört en kvalitativ studie eftersom vi ville finna mönster och se samband. 
Om vi istället hade genomfört en kvantitativ undersökning hade urvalet varit större och 
målet istället varit att se hur många som gör eller anser en viss sak vilket ger ett mer 
generaliserbart resultat. Stukát (2005) liksom Starrin och Svensson (1994) anser att de 
båda metoderna kompletterar varandra och som vi nämnt tidigare skulle det vara 
intressant att utveckla vår kvalitativa studie med en kvantitativ. Frågor som då skulle 
vara intressant att ställa är: I vilket rum är barnen mest självständiga? Vilken 
pedagogisk teori inspirerar pedagogernas sätt att utforma inomhusmiljön?, och så 
vidare.  
 
Som vi också har nämnt tidigare hade det varit lämpligt att komplettera att 
lokalobservationerna med att även observera hur barnen verkar i lokalerna. Om vi hade 
gjort det hade vårt resultat blivit mer levande och fått större trovärdighet eftersom en 
sådan observation kan visa hur självständiga barnen verkligen är i sina lokaler. Det vi 
har tittat på är egentligen bara vilka möjligheter till självständighet som miljön bjuder 
och hur självständiga pedagogerna upplever att barnen är i inomhusmiljön.  
 
När det gäller intervjuerna är vi mycket nöjda med att ha använt förutbestämda 
frågeområden istället för färdiga frågor. Med hjälp av frågeområdena kunde 
intervjuaren lättare låta respondenten tala fritt, men ändå hålla sig inom de relevanta 
områdena. Det kändes som att intervjun blev mer avslappnad och mer som ett samtal än 
ett förhör. I allmänhet känner vi oss väldigt nöjda med våra intervjuer. Sen upptäcker 
man ju alltid trådar på inspelningen som kanske borde ha följts lite längre och frågor 
som kunde ha formulerats annorlunda, men det är inget som vi tror hade påverkat 
resultatet nämnvärt. 
 
Tyvärr hade inte informationen om att vi skulle komma på besök nått fram till den 
tredje förskolan vi besökte vilket innebar att de inte hade hunnit förbereda sig. När vi 
kom dit berättade vi kort om vad arbetet handlade om och de var ändå intresserade av 
att medverka i studien. På grund av att de inte hunnit tänka igenom ämnet innan 
besöket blev deras intervjuer något kortare och ytligare än de andra. En annan nackdel 
var att de inte hade planerat för att någon skulle kunna gå ifrån barngruppen för en 
intervju vilket ledde till att intervjuerna genomfördes i köket, med barngruppen runt 
omkring oss. Pedagogerna var inte lika avslappnade och blev ofta avbrutna av barnen. 
För oss blev det svårare att analysera deras intervjuer eftersom det var så mycket röster 
och bakgrundsljud med på inspelningen.  
 
Vi upplevde att användandet av tankekartor i analysarbetet var mycket positivt och 
något som vi starkt vill rekommendera andra forskare. Tack vare tankekartorna fick vi 
snabbt en tydlig bild över hur resultatet skulle arta sig och vad som utmärkte sig genom 
att vara frekvent eller sällan förekommande. 
 
Den här studien genomfördes på ett relativt litet urval, tre förskolor och sex pedagoger, 
vilket gör att resultatet inte kan generaliseras utan är starkt knutet till kontexten. Om 
studien genomförts på ett större urval hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Det 
hade varit särskilt intressant att välja ett antal förskolor från andra kommuner. Det 
visade sig ganska snart att den undersökta kommunen just nu satsar mycket på 
fortbildning inom Reggio Emilia, vilket har påverkat respondenternas svar starkt. Med 
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ett antal förskolor från andra kommuner hade kanske tankarna skilt sig åt lite mer och 
vissa förskolor hade kanske hämtat inspiration från andra pedagogiker. Det är också 
intressant att spekulera i om resultatet sett annorlunda ut om vi begränsat urvalet till 
endast utbildare förskollärare, barnskötare eller till exempel nyutexaminerade lärare för 
tidiga åldrar. Vår personliga uppfattning är dock att deras tankar inte skiljer sig 
nämnvärt från varandra eftersom de ändå har kommit i kontakt med verksamheten 
antingen genom utbildning eller erfarenhet och dessutom tror vi att pedagogerna lär sig 
mycket av varandra och tar till sig andra pedagogers värderingar.  
 
 

Avslutning 
 
Studien visar på att de utvalda förskolorna är väl medvetna om att en strukturerad 
fysisk inomhusmiljö bidrar till barns självständighet. Redan vid observationerna såg vi 
deras arbeten mot en anpassad miljö. Det mesta av materialet var anpassat efter 
barngruppen och de flesta borden var i barnens höjd. Däremot fann vi också saker som 
stred mot självständigheten, som till exempel instängt material, för höga bord och stolar 
samt material högst upp i några hyllor. Men genom att vi också genomförde intervjuer 
efter observationerna fick vi en förståelse för varför de hade utformat deras fysiska 
inomhusmiljö som de hade gjort. En av anledningarna var begränsningar som lokalerna, 
barnens ålder, tid och ekonomi. Vi ville genomföra den här studien för att få en inblick 
i om pedagogerna på fältet är medvetna om miljöns påverkan. Mycket som vi har läst 
om förut handlar om dess betydelse för leken och interaktionen mellan barn-barn och 
barn-vuxen, men vi ville se om utformningen också kunde bidra till barns 
självständighet.  
 
Eftersom den fysiska inomhusmiljön ska anpassas efter barngruppen kan förskolan inte 
utgå efter en viss pedagogik och följa den till punkt och pricka med vad som sägs om 
dess syn på miljön. På grund av att det finns flera begränsningar får pedagogerna 
plocka ut delar som passar dem och ta det bit för bit och använda olika 
kompensatoriska hjälpmedel för att främja självständighetsutvecklingen. Vi har förstått 
att utvärdering också är en viktig del i hur lokalerna ska utformas. Vi har också insett 
att utformandet av en god inomhusmiljö för barns självständighet är en process där det 
gäller att få med sig sina kollegor, ha tid och ekonomi till att utforma miljön efter vad 
som är bäst för barnen. Med små medel menar vi att miljön blir mer 
självständighetsanpassad. Genom att flytta ner materialet till barnens höjd, där de kan 
se, nå och hämta det själva har man kommit en bra bit på vägen. Genom en 
inomhusmiljö som är inriktad på barns självständighet menar vi att barnen klarar fler 
vardagssituationer själva. De kan till exempel ta på sig ytterkläderna själva, leka fritt i 
lekrummen samt duka och ta sin mat själva. Och på det här sättet utvecklas de också, 
att känna sig självständig stärker självkänslan att känna att de klarar av saker på egen 
hand. Allt kostar pengar, det kan vi knappast komma undan. Men vi fick en 
tankeställare under våra besök på förskolorna, för på speciellt ett ställe låste de in det 
dyra materialet och använde istället mycket naturmaterial. Är det inte då bättre att 
istället lägga de pengarna på viktigare saker än sådant som kostar massor och som 
knappt används?  
 
Många tankar och reflektioner har dykt upp under den här resans gång som vi kommer 
att ha nytta av i framtiden. Vi har lärt oss att om bara tankar kring barns självständighet 
finns i bakhuvudet och viljan att påverka miljön för det, går det alltid att förändra 
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inomhusmiljön på ett eller annat sätt.  Oavsett hur lite eller mycket det är och vilken 
metod de använder, om de så måste flytta ner hyllplan eller ställa fram pallar har 
betydelse. Och efter det vi har observerat och efter de intervjuer vi genomförde känner 
vi att pedagogerna har viljan och intresset och att de är på väg i rätt riktning, en riktning 
mot att barnen ska kunna bli så självständiga som möjligt.  
 

Vidare forskning 
Som vidare forskning tycker vi att det skulle vara intressant att se hur miljön kan 
anpassas till de olika lärstilarna. Eftersom barnen är olika och lär sig på olika sätt krävs 
det enligt oss en miljö som är anpassad efter det. Det bör finnas en miljö som passar 
alla och som hjälper dem till utveckling, men hur utformas en sådan miljö? Vad är 
avgörande? Vad ska pedagogerna tänka på? Vad ska de utgå ifrån? Vad finns det för 
olika lärstilar? Det här är några av de frågor som vi ser som intressanta och viktiga att 
få en klarhet i inför vårt arbete med att leda barnen till utveckling när vi är 
färdigutbildade. 
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Hej! 
Vi är två tjejer som läser Lärarprogrammet i Skövde. Vi läser nu 
vår sjunde och avslutande termin med inriktning mot tidiga 
åldrar (0-10 år). Som examensarbete har vi valt att studera 
förskolans inomhusmiljö ur perspektivet barns självständighet 
och pedagogernas resonemang kring den. De metoder vi kommer 
att använda är observationer av lokaler och intervjuer med 
pedagoger. 
 
Vi har tagit del av forskningsetiska regler och kan i vi vår studie 
garantera er att alla uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt. Det vill säga att ingen deltagare eller förskola 
ska kunna identifieras utifrån det som publiceras i rapporten. De 
deltagare som önskar ta del av den färdiga rapporten får gärna 
ta kontakt med oss så skickar vi en kopia via mail.  
 
Ta god tid på er och läs igenom detta noga innan ni skriver 
under! 
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