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Sammanfattning
Inledningsvis presenterar vi valet av ämne och dess relevans för förskollärare. Studien handlar
om hur förskollärare planerar förskolans inomhusmiljö samt vilka material de väljer att erbjuda
barnen och hur det kan påverka barns lek.
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om miljö och materialvalens
betydelse för barns lek i inomhusmiljön. Vi har undersökt vilka materialval som görs och hur
inomhusmiljön utformas. För att få svar på syftet har vi använt oss av en kvalitativ metod.
Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer med förskollärare som är verksamma på
olika förskolor. Ett hermeneutiskt perspektiv har använts i bearbetningen av intervjumaterialet.
Resultatet visar vikten av närvarande förskollärare i leken för att se vad barnens intressen är.
Genom att förskollärarna är närvarande ser de även vilka behov och intressen som finns hos
barnen, då blir det tydligt om ett material behöver plockas bort eller tillföras. Materialvalen som
görs präglas till stor del av vilken barnsyn som förskollärarna har. Det färdiga materialet som
till exempel dockor, bilar kontra det ofärdiga som till exempel papprör beskrivs som kodat och
okodat av några förskollärare. Detta blev något som i resultatet skiljde sig åt och det kodade
beskrivs som ett bra komplement till det okodade. Även barnperspektivet visar sig vara
betydelsefullt när det gäller planering och placering av materialet i inomhusmiljön. Barnens
delaktighet, både direkt och indirekt, är något som framkommit under studiens gång och som
visat sig vara en viktig del i utformandet av miljöerna.
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INLEDNING
Den pedagogiska miljön i förskolan är ett område vi båda finner viktigt och intressant. Under
vår utbildning har vi mött ny forskning och litteratur som gjort oss mer intresserade av
förskolans material och inomhusmiljö. Vi har fått en större förståelse och kommit till insikt om
hur inomhusmiljön kan påverka barns lek. Inomhusmiljön och materialet som barn möts av i
förskolan inbjuder till olika saker och sänder ut signaler till barnen om vad de kan göra där,
vilka möjligheter respektive hinder som finns. De materialval som förskollärarna gör får stor
betydelse för barns lek, beroende på hur inomhusmiljön är utformad och vilket material som
finns ger det olika funktionella möjligheter. Linder (2016, s. 36) belyser vikten av hur den
pedagogiska miljön bör möjliggöra arbetet med barnen samt vara inbjudande till barns lek, men
även hur dessa miljöer bör tala till samtliga barn utifrån deras behov och intressen. Även
Strandberg (2006, ss. 22–24); Pihlgren (2017, ss. 74-75) beskriver inomhusmiljöns betydelse
för att främja barns aktiviteter för lärande och utveckling. Vidare förklarar Pihlgren hur olika
undervisningsmiljöer används i förskolan. Den så kallade scaffoldingstöttande
undervisningsmiljön där förskolläraren gör barnen delaktiga är att föredra. Denna miljö utmanar
barnen i både material och utvecklande samtal kring material. Skolverket (2012) beskriver hur
den fysiska miljön i förskolan är viktig även för barns psykiska utveckling, samtidigt som det
speglas vad som är tillåtet och hur pedagoger förväntar sig att rummen bör användas av barnen.
Vi har valt att studera förskollärares uppfattningar av inomhusmiljön och materialval samt
vilken betydelse det kan få för barns lek i förskolan. Ämnet är relevant då det är något alla som
vistas i förskolan dagligen möter. Därför anser vi att det är viktigt att få en större förståelse för
betydelsen av de olika materialen och vilken miljö barnen vistas i. Karlsson (2014, ss. 13–14)
betonar hur viktigt det är att studera ett ämne som är både forskningsbart och relevant för vår
yrkesroll. Vi upplever att förskolor arbetar väldigt olika med vilket material som används och
erbjuds. På en del förskolor arbetar förskollärarna aktivt med att till största del använda
återbruksmaterial och ofärdigt material i en verkstadsinspirerad miljö, medan andra arbetar mer
traditionellt med många olika leksaker i en mer hemlik miljö. I förskolans styrdokument
Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 6–7) beskrivs att förskolan ska erbjuda en miljö
som utmanar och inspirerar till en fantasirik och kreativ lek.
Valet av ämne är intressant då inomhusmiljön i förskolan är ett aktuellt ämne. Förskolechefer
ser det som ett prioriterat område och lyfter det med sin förskolepersonal. Förskollärarnas egna
intressen, förskolans ekonomi och även förskolans profil är några faktorer som kan spela stor
roll i utformning av förskolans inomhusmiljö och val av material. Förskollärare anpassar inte
miljön efter barnen menar Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 28) utan det är barnen som måste
anpassa sig efter miljön och det material som erbjuds. Vi vill i denna studie undersöka hur
förskollärare resonerar kring inomhusmiljö, materialval samt vilken betydelse förskollärarna
uppfattar att det kan få för barnens lek.
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Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka och belysa förskollärares uppfattningar av
inomhusmiljön och materialval, samt förskollärares uppfattning av dess betydelse för barns lek.
Frågeställningar
• Hur planerar förskollärarna förskolans inomhusmiljö?
• Hur beskriver förskollärarna valet av material?
• Hur uppfattar förskollärarna vilken betydelse materialen och inomhusmiljön har för
barnens lek?
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BAKGRUND
I detta avsnitt lyfts förskolemiljöns historia fram. Vidare presenteras tidigare forskning och
litteratur som är relevant för studien om hur förskollärares uppfattningar om materialval och
inomhusmiljön påverkar barns lek i förskolan. Artiklarna som lyfts fram handlar om hur olika
förskolemiljöer är utformade och de lyfter även fram dess betydelse samt användandet av olika
material. Därefter behandlas även vissa delar från förskolans styrdokument och riktlinjer.

Förskolemiljöns historia
Förskolemiljöns historiska inramning är viktig då det kan anses ge en djupare förståelse för
varför förskolemiljöerna ser ut som de gör. Nordin Hultman (2004, ss. 110-117) beskriver hur
förskolan från tidigt 1900-tal, tidigare kallad barnträdgårdar, främst varit en plats där kvinnor
arbetat och drivit det pedagogiska arbetet. Det har skett under hemlika förhållanden i en hemlik
miljö. Vidare skriver Nordin Hultman att det tidigare påpekades att det skulle vara mer hemlikt
istället för en skola, undervisning var inte något som skulle förekomma. Materialet som erbjöds,
rummets planering och möblernas placering skulle likna ett hem.
Det finns flera olika diskurser inom förskolan, med diskurs menas hur vi pratar om och förstår
förskolan. De två olika diskurserna som Nordin Hultman (2004, ss. 110-124) menar har präglat
den svenska förskolan är hemdiskursen och verkstadspedagogiska diskursen. Hemdiskursen är
den som har varit och till viss del är dominerande i förskolan. Verkstadspedagogisk diskurs är
en motdiskurs till hemdiskursen. Det som skiljer de båda diskurserna åt är att i hemdiskursen
läggs miljöns fokus på att vara så hemlik som möjligt, trivsamt, lugnt och med syftet att ge en
god omvårdnad. I den verkstadspedagogiska diskursen är miljöns fokus att vara variationsrik,
utmanande och att materialet ska uppmuntra till lek och utforskande. Möblerna är ofta
anpassade för att barnen ska nå det de vill ha och miljön anpassas efter barnens behov och
intressen. Miljöns utformning får en stor betydelse och det skiljer dem åt. Miljön i hemdiskursen
präglas av möbler anpassade för vuxna, gardiner och krukväxter i fönstret. Materialet som
erbjuds är barnen vana vid hemifrån, till exempel dockor och bilar. Ofta är en stor del av
materialet placerat högt. Miljön är starkt rutinbunden och inte föränderlig.
Barnsynen som förskolläraren har menar Nordin Hultman (2004, ss. 111-124) präglar till stor
del sättet som förskolans pedagogiska miljö utformas på, men även vilket material som
används. Om miljön är verkstadspedagogisk eller hemlik påverkas också till stor del av den
barnsyn som råder på förskolan. Det kan vara genom att förskollärarna ser barnen som
kompetenta och som klarar av att ta ett stort ansvar själva, eller är det bara förskollärarna som
styr vad miljön ska innehålla och vilket material som ska användas? Även Eidevald och
Wallander (2016, ss. 37-38) menar att förskollärares tankar samt deras egna erfarenheter om
vad ett barn är, indirekt styr hur de utformar miljön. I Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 4-5) lyfts hur ett
av förskolans uppdrag är att barn ska vistas i en miljö som utmanar och utvecklar barnen och
dess lärande. Detta kan jämföras med vad Nordin Hultman (2004, ss. 111-128) menar när hon
beskriver att det är att föredra om miljön är utformad så att den utmanar och utvecklar barnen
och dess lärande. Utformas miljön efter dessa kriterier kan den antas vara en
verkstadspedagogisk miljö.
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Material och inomhusmiljöns meningsfullhet
Hur vi människor påverkas av materialet som omger oss men även hur människan påverkar
materialet är något som framkom i en studie av Kultti och Pramling (2014). Studien
genomfördes i Australien med syftet att bedöma hur yngre barn socialiseras i lekar med olika
material. Genom observationer kom de fram till att leksaker stödjer yngre barns kommunikation
i leken även om de inte har något tal. Hultman (2016, ss. 16-17) konstaterar att materialet
påverkar inte bara barnen utan även oss vuxna som gör att vi agerar på ett visst sätt i förhållande
till det valda materialet, vilket ofta påverkar mer än vi från början tror. Vidare menar Kultti och
Pramling (2014, s. 367) att barn oavsett ålder kan samlas kring ett specifikt material som
möjliggör tillsammanslek. Ett bra material kan hjälpa barn att även i de yngre åldrarna utvecklas
tillsammans med andra i leken. Kelly Hennig och Anna Kirova (2012) genomförde en studie i
Canada med syftet att undersöka hur leken påverkas av olika kulturella artefakter. Genom
observationer och fokusgruppsamtal kom de fram till att dessa artefakter var av betydelse för
barnens utveckling i leken. Hennig och Kirova (2012, ss. 237–238) beskriver att barns lärande
oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter är obetydliga när de observerat olika lärmiljöer i
förskolan.
När förskollärare utgår från barnens intresse i sin planering kan en mer berikande inomhusmiljö
växa fram. Det kan bli en miljö där samtliga barn får möjlighet att utforska efter sina
förutsättningar. Förskollärare måste ifrågasätta vad det är de vill att barnen ska mötas av när de
kommer in i ett rum, hur talar rummet till dess användare och svarar materialet i rummet till det
tänkta syftet? Miljön och materialet bör ständigt vara i en process och utvecklas efter barnens
intresse. Hur materialet presenteras är av stor betydelse för hur barn använder sig av dem i den
fria leken (Linder 2016, ss. 27-33).
Barn som anses stökiga, med negativa identiteter, menar Nordin Hultman (2004, ss. 50-51, 7173) blir det då materialet som erbjuds inte tilltalar dem. Materialet utmanar inte deras intresse
och känns inte meningsfullt för dem, till skillnad från lugna och koncentrerade barn, med
positiva identiteter, där barnen fångas av det material som känns meningsfullt för dem. De
interagerar med materialet som fångar deras intresse. Vidare menar författaren att det är
sammanhanget, miljön och vad som erbjuds där som skapar barnet. Även Hultman (2016, ss.
14-15) belyser att förskollärare bör göras medvetna om barns relationer till material, inte bara
relationer till andra människor. Därför kan materialval och miljöns utformning få en stor
betydelse för hur barngruppen fungerar. Det krävs att förskollärarna tar reda på barnens intresse
just nu och gör de materialval som för tillfället passar bäst in i gruppen. Hur rum, tid, material
och miljö är organiserade samt vilken påverkan det har för barns lek och lärande är också viktiga
aspekter för förskollärare att tänka på.
I en verkstadspedagogisk miljö ges barn rika möjligheter till att fritt plocka fram det material
som lockar dem menar Nordin Hultman (2004, ss. 126-127). Vidare menar författaren att barn
bör få möjlighet att kombinera de olika materialen med varandra. Det kan leda till en större
meningsfullhet för barnen när de kan utveckla sina lekar genom att få möjlighet att kombinera
och blanda de olika materialen med varandra. Det kan vara en bil som får tejpade tygremsor
som får illustrera eldsflammor på sidorna, det leder till ökad fantasi och kreativitet hos barnen
samtidigt som det känns meningsfullt för barnen.
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Inomhusmiljö och materialval
Det behövs en mängd olika material för att ge barn möjligheter till att utforska och
experimentera. Samma material kan ha flera olika användningsområden beroende på vilka barn
som använder det. Linder (2016, s. 21) menar att de materialval som görs av förskollärare bör
vara medvetna. Med ett väl valt innehåll som förskollärarna själva behöver sätta sig in i för att
ta reda på syftet med materialet då kan miljön bli den tredje pedagogen. Därav behöver
förskollärare vara medvetna om hur materialet blir till i mötet med barn, dess pedagoger och
hur det då kan bildas ett sammanhang mellan dessa tre.
Materialets placering och hur det presenteras påpekar Nordin Hultman (2004, ss. 74-80) kan få
stor betydelse för barnens utforskande, kreativitet och upptäckarlust. Vilket material som är
lättillgängligt respektive otillgängligt är något som förskollärare bestämmer över. De
materialval och tillgänglighetsval som görs får stora effekter på barns förskolemiljö. Ett
material som står framdukat centralt på barnens nivå signalerar tillgänglighet och blir
inbjudande. Genom att förändra miljöns utformning och tillgängligheten på vissa material så
ökas spänningen och nyfikenheten kring det materialet. I likhet med Nordin Hultman
förtydligar Eriksson Bergström (2017, ss. 119-122) hur rummens utformning och materialval i
samspel med varandra skapar förväntningar på vilken lek samt vilket material som
förskollärarna förväntar sig att barnen ska använda.
Kim (2012) genomförde en studie i British Columbia, Canada och där undersöktes barns
perspektiv genom deras berättelser och konstnärliga uttryck. Studien genomfördes på en
förskola som inspireras av Reggio Emilia filosofin där stor vikt läggs vid relationer mellan barnvuxna och barn-material. Studien beskriver ett projekt som handlade om färgen rosa och den
påvisar ett arbetssätt med konstaktiviteter som grund. Resultatet av undersökningen visar att
miljön och vad som erbjuds där har en stor betydelse för barns lärande. Resultatet betonar även
vikten av att det krävs ett samarbete och samspel mellan barn, lärare och material för att möta
alla barns olikheter och mångfald. Kim (2012, ss. 44–50) förklarar i sin artikel att barn lär i
relation och samspel med varandra, att både vuxen- och barnrelationer spelar en stor roll för
förståelsen i likhet med Strandberg (2006) som beskriver Vygotskijs sociokulturella teori.
Författaren menar att nyfikenheten och utforskandet i miljön för att förstå omvärlden är
drivkraften för lärandet. Barn är födda nyfikna med en längtan om att anknyta till sin omgivning
och skapa relationer. Vidare belyser författaren att genom erbjuda skapande kreativa miljöer
ges barn rika möjligheter till att anknyta med sin omgivning och skapa relationer. Det krävs
samarbete mellan barn och förskollärare för att kunna experimentera med olika upptäckter för
att skapa en djupare förståelse kring ett projekt eller fenomen. Dessutom beskriver hon att barn
blir mer känsliga och mottagliga för sin omgivning när de får testa sina teorier och interagera
med människor genom olika former av skapande material. Vidare betonas det att förskolläraren
har en betydande roll i hur de ser på och organiserar miljön runtomkring.
Kiewra och Veselack (2016) undersökte hur miljön kan stödja barns kreativitet och fantasi.
Studiens fokus låg till största del på problemlösning, uppfinningsrikedom och konstruktion
genom kreativitet. Studien genomfördes utomhus på två förskolor i USA och metoden som
användes var en fallstudiereport. Resultatet visar på fyra viktiga komponenter: förutsägbara
utrymmen, rikligt med tid, ofärdiga material och observanta, närvarande vuxna som stödjer
kreativa lekar och lärande. Kiewra och Veselacks resultat kan jämföras med det Kim belyser i
sin artikel det vill säga att barn som leker självständigt får använda sin fantasi och
problemlösningsförmåga i mycket högre grad när de använder sig av ett ofärdigt kreativt
material. Vidare beskrivs vikten av att lokalen bör vara flexibel och erbjuda möjligheter för
förändring. Det kan krävas att förskollärare möblerar om och ändrar i miljön ofta så att den
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anpassas efter barngruppen och svarar till det tänkta syftet. Författarna lyfter fram att även ett
material som inte är förutsägbart i vad det är eller kan bli, erbjuder helt andra möjligheter för
kreativ lek och utforskande. Naturmaterial som pinnar, kottar, stenar snäckor eller sand kan bli
det som barnet vill att det ska bli. Att använda denna typ av material gynnar barns fantasi och
utforskande i leken. Vidare redogör de även för att barn behöver utmanas och erbjudas kreativa
miljöer och material, eftersom det ger dem en problemlösningsförmåga och skapar ett flexibelt
tänkande. De behöver tid för att jobba med sitt projekt eftersom lärande kan vara en lång
process. Då kan tiden som ges för att experimentera med olika sorters ofärdigt material och
närvarande vuxna som utmanar dem vidare i tänkandet vara avgörande.
I en undersökning genomförd av Möller (2015) utfördes studier på förskolor i Danmark.
Undersökningen genomfördes genom observationer på olika grupper av barn, där författaren
var närvarande i de olika grupperna under fyra månader för att samla in sitt resultat. Barnen
fick använda två olika sorters material, kreativa konstruktionsmaterial och social-fantasi
leksaker. Med social-fantasi leksaker menas ett mer färdigt material så som leksaker och
utklädningskläder. Resultatet av studien motsäger till viss del det som Kiewra och Veselack
beskriver, att det kreativa materialet är det som utmanar barns fantasi mest. Möller (2015, ss.
341–344) menar istället att det som hon beskriver som social-fantasi leksaker, är det material
som i mycket större utsträckning utmanar barnens fantasi. Anledningen beskrivs vara att leken
inte är förutbestämd med givna regler och genom att tillsätta nytt material eller leksaker så
förändras leken hela tiden och blir mer fantasi- och lekfull. Vidare menar författaren att i lekar
med kreativa konstruktionsmaterial, som till exempel byggklossar och lego har barnen redan
från början bestämt vad de ska bygga och de har ofta givna regler om vad det ska bli, där ges
sällan stort utrymme till förändringar.
Odegard (2015, s. 112) förespråkar återbruksmaterial då det är ett material som inte är
förutbestämt i vad det kan bli. Det kan användas av alla barn och användningsområdet beskrivs
som oändligt. Med återbruksmaterial menas till exempel återbrukat material från industrin, som
plast- och papprör, kakelplattor, tygremsor och kartonger. Det kreativa och mer ofärdiga
materialet som Odegard beskriver stödjer Kiewra och Weselacks studie om det material som
utmanar barns fantasi och det egna tänkandet mest. Vidare beskriver Odegard utifrån ett
genusperspektiv att förskollärare bör erbjuda material och inomhusmiljöer som tilltalar alla
barn oberoende av kön. Återbruksmaterial kan användas för att koppla samman olika typer av
material som kan uppfattas som könstypiska. Tyger och pärlor används i konstruktionslekar
och byggklossar i hemvrån.

Inomhusmiljöns utformning och den tredje pedagogen
Begreppet ”vi skapar rummet och rummet skapar oss” lyfts av Dahlberg och Åsén (2011, ss.
252-255) vilket överensstämmer med det Linder (2016, ss. 22-24) menar när hon gör om miljön
utifrån ett barnperspektiv. De hinder som tidigare störde barnens lek ändras till att i stället
möjliggöra leken och vara en tredje pedagog. Den första pedagogen är alltid barnet, den andra
är pedagogen och den tredje pedagogen är miljön. Dessutom menar Linder att vad miljön och
materialen signalerar har stor betydelse för hur barn tar för sig i leken och vilka möjligheter
rummen ger. Vidare beskriver även Dahlberg och Åsén hur miljön och rummet bör ses som en
tredje pedagog som påverkar barnens lek samtidigt som leken påverkar rummet.
När barn leker med olika leksaker, kan leksakerna helt ändra sin innebörd mot vad de är tänkta
till att vara från början. Det kan enligt Möller (2015, ss. 324-325) kopplas till Vygotskijs
sociokulturella teori som förklarar att när ett barn ändrar innebörden av ett lekobjekt, till
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exempel genom att en bil kan bli en telefon eller ett tåg, menar Möller att barn utmanar givna
normer och regler som kan finnas inom leken och att det även utmanar regler utanför leken.
Vidare betonar Möller att det är fantasin som är det viktigaste i barns lek. Om förskollärare
erbjuder en rik miljö som inspirerar till flera olika sorters fantasilek så kan det vara en stor
fördel. Rentzou (2014) genomförde i Grekland en undersökning med syftet att bedöma kvalitén
av inomhusmiljön och jämföra skillnaden mellan privata och kommunala förskolor. Hon
observerade inledningsvis men avslutade sin undersökning med intervjuer. Rentzou kom fram
till att även om det fanns stationer för lärande i miljön så var dessa inte organiserade. Detta trots
att förskollärarna var medvetna om hur bra lärmiljöer förbättrar barnens kunskaper utifrån
läroplanen. Rentzou (2014, ss. 1861–1883) menar att miljöns utformning är av stor betydelse.
Likväl som kärlek och omsorg påverkar och är avgörande för barns utveckling spelar miljön
och dess utformning en stor roll i barns liv. Vidare beskrivs att det barn upplever och erfar i sin
lek på förskolan även är påverkningsbart ur en miljösynpunkt. Författaren förklarar att en
varierad miljö och hur den utformas är av relevans för att barn genom sin fysiska interaktion
med miljön i leken då utvecklas i en högre utsträckning. Det betonas hur miljöns innehåll
används utifrån tre olika infallsvinklar, den fysiska där rummet och materialet i sig talar till den
som använder det, den sociala som handlar om hur miljön medierar till dess användare och
slutligen hur vi människor rent kroppsligt interagerar med miljön. Slutligen redogörs för vikten
av utrymme och i likhet med Linder, Dahlberg och Åsén drar Rentzou paralleller till Reggio
Emilias begrepp ”rummet som den tredje pedagogen” och betydelsen av att miljön bör tala till
barnen.
Betydelsen av inomhusmiljöns utformning betonas av Eriksson Bergström (2017, ss. 34, 40,
61) då miljön alltid finns med i den sociala interaktionen mellan barnen. Det kan innebära att
det får bara plats fyra barn i den lilla sandlådan, således måste några barn uteslutas från denna
lekgemenskap. Barn skapar även egna rum i rummet, det kan vara under ett bord eller mellan
två dörrar och syftet med det kan vara att skydda leken från utomstående eller när de vill
kontrollera leken och vara hemlighetsfulla. Det beskrivs även hur vissa miljöinramningar
skapar begränsningar eller möjligheter i handlingsutrymmet. Det kan vara ett rum utan fönster
som fungerar som ett målarrum, där vill inte förskollärarna att barnen ska vara utan insyn.
Barnen kan inte använda det rummet när de själva vill utan en förskollärare måste alltid närvara,
alltså begränsas barnets handlingsutrymme på grund av miljöns utformning. Fönster in i rum så
att förskollärarna kan observera vad som händer utifrån, och via blickar och gester
kommunicera med barnen om vad de kanske kan, får och bör göra menar Eriksson Bergström
kan vara en form av maktutövande.

Styrdokument och riktlinjer
I de olika styrdokumenten för förskolan så som Skolverket (2012) och Lpfö 98 (rev. 2016)
nämns den pedagogiska miljön i liten utsträckning. Hur den kan eller bör se ut konkret är svårt
att finna och kan endast tolkas genom de strävansmål som uttrycker att miljön ska vara
stimulerande samt inspirera till lek och aktivitet. Det är upp till förskollärarna att själva utforma
miljön och välja material till sin verksamhet. I den nationella utredningen av förskolan som
Skolverket (2008) genomfört efter förskolereformen framkommer att förskollärare har skaffat
sig en större medvetenhet i betydelsen av miljöns utformning. Vidare visar utredningen att
förskollärare anser att miljöns utformning är viktig ur kvalitetssynpunkt.
Vikten av att involvera barnen beskrivs av Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 31), det handlar
om att i samspel och diskussioner med barnen ta reda på var deras intresse är just nu, för att
därefter utforma miljön. Det leder till en barngrupp som känner sig delaktig och som tar ett
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gemensamt ansvar för materialet och miljön. Som förskollärare är det viktigt att ta sig tid att
lyssna på barnen och vara närvarande för att ta reda på deras intresse. Förskolan vilar på
demokratisk grund och därför kan förskollärare aldrig låta bli att lyssna på barnen. I Lpfö 98
(rev 2016, s. 12) betonas att det är barnens behov och intressen som bör avspegla sig på miljön
och materialet som erbjuds på förskolan. Alla barn ska efter egen förmåga ta ansvar för miljön,
materialet och för sina egna handlingar på förskolan. På så sätt får barn inflytande och en viss
förståelse för demokrati. Även Eidevald och Wallander (2016, ss. 44-45) menar att miljön i
förskolan ska formas och utvecklas utifrån varje barns och förskolas speciella behov, samt
utifrån läroplanens mål och riktlinjer.
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TEORETISK RAM
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ram. Studien utgår från den sociokulturella teorin
och görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Valet av den teoretiska ramen anses
relevant utifrån studiens syfte eftersom perspektivet lägger vikt på materialens betydelse för
lärandet.
I studien har vi utgått från den sociokulturella teorin som bland annat fokuserar på hur barn
samspelar med sin miljö och dess olika material. Lev Vygotskij var den klassiska teoretikern
och banbrytande inom den kulturhistoriska teorin, medan Roger Säljö är den moderna
teoretikern med det sociokulturella perspektivet. Vygotskij och Säljö lägger ett stort värde i
kommunikationens betydelse för samspelet med andra människor. Säljö (2013, ss. 28, 31)
belyser, precis som Vygotskij, materialens betydelse för lärande och kunskap, det perspektivet
kommer användas för att precisera studiens fokus om uppfattningen av material och
inomhusmiljöns betydelse för barns lek. Vidare beskriver Säljö (2000, ss. 20–22, 232–233) att
inom den sociokulturella teorin använder sig människor av olika redskap, material och verktyg
för att kommunicera, tolka och förstå omvärlden. Det kan vara både språkliga och fysiska
verktyg. Dessa fysiska verktyg är en produkt som utvecklats ur tidigare erfarenheter och behov
som i sin tur behövs tillsammans med språket för att utveckla lekens gång. Det är i relationen
mellan det materiella och språket som människan kan utvecklas och lära sig. Det kan vara när
barn använder sig av en pinne för att mäta olika saker, till exempel sig själva eller hur långt
rummet är. Förskollärarens roll kan då vara att i samtal med barnen utveckla det de utforskar.
Sett utifrån vårt ämnesområde kan vi se att i förskolan finns det många olika miljöer som
erbjuder en mängd olika saker att förhålla sig till och det kan skilja sig stort från en förskola till
en annan. På en del förskolor arbetar förskollärarna aktivt med att till största del använda
återbruksmaterial och ofärdigt kreativt material i en verkstadsinspirerad miljö medan andra
arbetar mer traditionellt med många olika leksaker i en mer hemlik miljö. Beroende på
förskollärarnas intresse och materialval blir leken därefter, till exempel vad förskollärarna väljer
att fylla miljön med. Det kan innebära att lärandet blir olika. Vidare talar Säljö (2000, s. 233)
om att den mest betydelsefulla lärmiljön alltid har varit det vardagliga samspelet och
kommunikationen med varandra.
Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 56-58) talar om det tredje rummet och syftar då till samtliga
saker som finns i ett rum. Hur användaren av rummet tolkar det som erbjuds där och använder
sig av det i leken kan få stora konsekvenser och påverkar lekens förlopp. Vidare förklarar
Knutsdotter Olofsson (2003, s. 128) hur saker som barn väljer att leka med får en helt ny
innebörd i barns lek. En toarulle blir till en kikare som sitter fast på en stol som får agera häst.
Detta är i likhet med vad Jensen (2013, s. 22) förklarar att allt som finns i barns närhet och som
de väljer att leka med, så kallade lekobjekt eller artefakter, är av stor betydelse för den fria
lekens förlopp. Begreppet lekobjekt är ett samlingsnamn för samtliga objekt som barn använder
sig av i sin lek, till exempel leksaker och naturmaterial. Med artefakter menas de material som
kännetecknas genom att de är tillverkade av människan och utformade för ett speciellt syfte så
som dockor, bilar och lego. Säljö (2013, ss. 31-32, 224-226) redogör för artefakternas betydelse
för lärandet och hänvisar till jordbrukssamhällen förr i tiden där artefakter som till exempel
knivar tillverkades med ett speciellt syfte och med särskilda egenskaper. Syftet i det fallet var
just att kniven skulle vara vass. Vidare beskrivs att alla människor använder redskap och
artefakter. Människor har i alla tider tillverkat och använt sig av dem för att utveckla sina
kunskaper och sitt lärande. Översatt till förskolans värld så innebär det att barn använder sig av
en mängd olika material i leken för att utveckla sina kunskaper, färdigheter och sitt lärande.
Finns det inget material som passar in i leken så tillverkas ett nytt eller används det på ett annat
sätt än det som var tänkt från början. Säljö beskriver barns lärande inom sociokulturell teori
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som ett samspel mellan barn och material, och i den relationen sker lärandet. Definitionen av
lek förklarar Knutsdotter Olofson (2003, ss. 6-12) är att leken bygger på barnens initiativ och
aktiviteter. Det är barnen själva som väljer att sysselsätta sig med något som de finner roligt
och intressant. När barn leker förflyttar de sig konstant mellan fantasi och verklighet. Vidare
menar Knutsdotter Olofsson att när barn leker med andra så utvecklas deras sociala förmågor
och de lär i relation till varandra, vilket även är något som Vygotskijs sociokulturella teori och
Säljös perspektiv betonar.
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METOD
I detta avsnitt presenteras metodval, urval och vårt förhållningssätt till reliabilitet och validitet.
Vidare presenteras etiska överväganden, samt hur studien har genomförts.

Metodval
Det hermeneutiska perspektivet är det som har använts för att tolka och förstå förskollärarnas
uppfattningar om inomhusmiljö och materialens betydelse för barns lek. Westlund (2015, s. 62)
redogör för hur ett hermeneutiskt perspektiv innebär ”att tolka, förstå och förmedla upplevelser
av olika fenomen”. Detta stämmer in med syftet till studien som är att undersöka förskollärarnas
uppfattningar om inomhusmiljön och materialets betydelse för barns lek. Det krävdes att vi
tolkade och försökte förstå materialet vi samlade in innan vi redogjorde för resultatet i studien.
En kvalitativ metod, förklarar Fejes och Thornberg (2015, ss. 16–20), lägger fokus på individers
tolkningar av sin omgivning, därför valde vi kvalitativ metod då den passade väl in med syftet.
Det redskap vi har använt oss av är intervju. Vår förhoppning var att dessa intervjuer skulle ge
en tydligare bild av hur förskollärarna planerar miljön och hur materialet möjliggör barns lek.
En kvalitativ intervju kännetecknas enligt Kihlström (2012, s. 48) av att det till stor del liknar
ett vanligt samtal, men det som skiljer dem åt är att intervjun har ett bestämt fokus och ett syfte.

Intervju
I en planering inför intervjuer nämner Löfgren (2014, ss. 148–151) olika forskningsstrategier.
Det kan vara genom att vara väl förberedd och påläst med sitt tänkta syfte innan intervjuerna,
för att skapa en trygghet hos respondenterna. Valet av plats och tidpunkt är också av stor vikt
för att respondenterna ska känna sig avslappnade samt att ha avsatt en viss tid när intervjun ska
vara färdig, vilket visar på respekt för respondenterna. Kihlström (2012, ss. 48-49) beskriver
vikten av att vara medveten om sin egen förförståelse i studiens syfte, för att sedan under
intervjuns gång endast fokusera på det som respondenten förmedlar så att intervjuarens egna
åsikter inte speglar svaren. För att samtalet ska hålla sig inom ämnet krävs att intervjuaren leder
samtalet. Även Lantz (2013, ss. 29-31) belyser vikten av förkunskaper i det valda ämnet för att
kritiskt kunna granska samt ställa adekvata frågor utifrån ämnet. Doverborg och Pramling
Samuelsson (2012, ss. 34–35) betonar hur frågornas utformning kan påverka svaren. Som
intervjuare bör man anta ett objektivt förhållningsätt för att minimera risken att frågorna blir
ledande. Det är en fördel att ställa några få övergripande frågor som kan leda till många nya
följdfrågor. En semistrukturerad intervju används med fördel då den innebär att frågorna är av
öppen karaktär för att sedan smalna av.
Vi utförde fyra semistrukturerade intervjuer och valde att begränsa intervjuerna till mellan 3060 minuter, Kihlström (2012, s. 51) menar att en intervju ej bör överstiga en timme för att
undvika trötthet hos respondenterna. Av respekt för samtliga medverkande är det viktigt att
hålla den avsatta tiden för att undvika stress och risken att behöva avbryta i förtid.

Urval
För att undersöka hur förskollärare uppfattar inomhusmiljön och materialets betydelse för barns
lek har vi genomfört fyra intervjuer på två olika förskolor. Anledningen till detta var att vi
önskade få en bredd i svaren, risken kan annars vara att när man arbetar ihop på samma
avdelning så kanske inte variationen i svaren blir så stor. Genom ett bekvämlighetsurval
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kontaktades förskolor som vi sedan tidigare kände till. Vi valde att ringa till några förskollärare
som vi sedan tidigare var bekanta med. Det är en fördel om man som intervjuare är bekant med
respondenten då det skapar en avslappnad stämning. Nackdelen kan vara att man tror sig veta
vad respondenten kommer svara enligt Kihlström (2012, s. 50). Då det i förskolans läroplan
formuleras ett särskilt ansvar för förskollärare har vi i samråd med vår handledare valt att
genomföra intervjuer med sammanlagt fyra förskollärare som är verksamma på olika förskolor.
Genom en variation på respondenternas yrkesverksamma år, ålder samt bredd i ålder på
barngrupperna de arbetar i skapas eventuellt en bredd i svaren. Respondenternas fingerade
namn är: Doris, Tora, Bodil och Karin. I studien refererar vi till dem som respondenter samt
deras fingerade namn.

Genomförande
Studien påbörjades med ett val av ämne som vi båda fann intressant och undersökningsbart.
När vi hittat och tagit del av relevant litteratur formulerades syftet och frågeställningarna.
Kihlström (2012, s. 50) beskriver att frågeställningarna och syftet ska besvaras utifrån
intervjufrågorna. En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att frågorna var användbara
utifrån studiens syfte. Därefter reviderades intervjufrågorna för att syftet skulle bli besvarat.
Med hjälp av vår handledare som godkände frågorna kom vi fram till att de var användbara.
Frågan ställdes därefter till respondenterna om de ville medverka i studien. Ett missivbrev
(bilaga 1) samt intervjufrågor (bilaga 2) delades ut till de som valde att medverka, varpå tid och
plats bestämdes utifrån respondenternas önskemål.
Vid intervjuns start menar Lantz (2007, s. 58) att det kan vara betydelsefullt att ställa frågor om
respondentens bakgrund. Syftet med det var att skapa en avslappnad och trygg start på intervjun.
Det kan även hjälpa till i tolkningsarbetet, då det ger en bild av respondentens erfarenhet och
en förståelse för vilken situation och vilket sammanhang respondenten befinner sig i.
Avslutningsvis gavs möjligheten till respondenterna att uttrycka egna tankar och funderingar
kring ämnet.
Kihlström (2012, s. 51) förklarar att det är lämpligt att genomföra intervjuerna på en plats som
är väl bekant för respondenterna, därför föll valet på respondenternas förskolor. Intervjuerna
genomfördes på ett semistrukturerat sätt som gav oss möjlighet att ställa följdfrågor. Vi
planerade att intervjuerna skulle ta mellan 30 och 60 minuter. Vår intervjuguide innehöll tio
intervjufrågor av öppen karaktär. Genom att vara väl pålästa på intervjuguidens frågor skapades
ett lugn för oss i vår forskarroll vilket vi tror var positivt även för respondenterna. Vi valde att
både anteckna och spela in intervjuerna för att inte missa vad som sagts. Vi hade fem planerade
intervjuer men då en respondent blev sjuk genomfördes endast fyra. Efter den fjärde intervjun
rådfrågades vår handledare eftersom vi upplevde att materialet vi fått in var fullt tillräckligt och
svarade på syftet. Därav anledningen till att den femte intervjun inte genomfördes.

Forskningsetik
I studien har vi följt Vetenskapsrådets (2002, ss. 7–14) forskningsetiska principer.
Vetenskapsrådets (2002, ss. 7–10) första huvudkrav är informationskravet. Alla deltagare i
studien informerades i förväg vad studien handlar om och vad studiens syfte är genom ett
missivbrev (bilaga 1). Samtliga förskollärare informerades om att det var frivilligt att medverka
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Detta skedde i enlighet med det andra
huvudkravet som är samtyckeskravet.
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Konfidentialitetskravet innebär att materialet som samlas in i studien är anonymiserat. Alla
namn och platser är fingerade för att minska risken för spårbarhet. Allt inspelat material och
anteckningar raderas så fort studien är avslutad. Med nyttjandekravet menas att allt insamlat
material i studien enbart används i denna studie och behandlas på ett konfidentiellt sätt. Det
innebär också att inget av det insamlade materialet lämnas vidare.
Vetenskapsrådets etiska regler förklarar Björkdahl Ordell (2007, s. 26–27) ska utföra riktlinjer
för studien, men det är forskarnas ansvar att deltagarna får ett bra bemötande, att ingen känner
sig kränkt eller orättvist behandlad. Hermerén (2017, s. 16) diskuterar forskningsetiken och hur
materialet och de personer som är delaktiga i studien ska behandlas. Han betonar vikten av att
noga fundera igenom syftet med studien. Det ska vara relevant och forskaren ska vara noga med
att följa de etiska råden. I denna studie anser vi att syftet är relevant eftersom det handlar om
förskollärares uppfattningar om barns miljö, vilket material barnen möter i förskolan och vilken
betydelse det kan få för deras lek.

Validitet och reliabilitet
Validitet kan förklaras som giltighet och Kihlström (2012, s. 231) beskriver att med validitet
menas att vi undersöker det vi vill undersöka. Det vill säga att i denna studie undersöker vi hur
förskollärarna uppfattar miljön och materialvalets betydelse för barns lek. Då det är fyra
förskollärare som intervjuats ökas reliabiliteten i studien, däremot får vi beakta att endast fyra
inte kan motsvara alla förskollärare. De svar vi får på frågorna är avgörande för att syftet ska
besvaras, därför är det av stor betydelse att rätt frågor ställs vilket innebär att validiteten i
studien ökar. Med rätt metod och frågor som är relevanta ökar giltigheten och att studiens syfte
besvaras vilket även betyder att validiteten säkras.
Med reliabilitet menas att studien och dess resultat är trovärdigt och korrekt utfört. Kihlström
(2012, s. 232) menar att en studies reliabilitet ökar om man är två som medverkar vid till
exempel en intervju, då kan man välja att en intervjuar och den andre antecknar kroppsspråk
och dylikt. Genom att dessutom spela in intervjuerna förbättras reliabiliteten i studien. Det gör
det enklare att komma ihåg vad som sagts under intervjuerna och det hörs om man till exempel
ställt en ledande fråga. Reliabilitet innebär även att en forskare ska kunna använda sig av samma
tillvägagångssätt, material och metod för att därefter få fram ett likvärdigt resultat vid varje
mätning (Thurén 2007, s. 26).

Analys och kategorisering
Direkt efter varje intervju transkriberade vi den insamlade material tillsammans, inspelningen
avlyssnades och sammanfördes med våra anteckningar som gjordes under intervjuns gång. När
intervjuerna var renskrivna så läste vi igenom dem flera gånger. I enlighet med Fejes och
Thornberg (2015, s. 33) jämförde, och analyserade vi materialet för att hitta de olika mönstren
som ska svara på vårt syfte och frågeställningar För att lättare se de olika mönstren använde vi
oss av överstrykningspennor i olika färger för att markera likheter och kategoriseringar. Det
ledde till att vi fick en helhetssyn på vad vi fått fram i resultatet. De olika färgerna klipptes ut
och sorterades, det beskriver Malmqvist (2012, ss. 125-126) kan vara en bra metod för att skapa
sig en översikt på datamaterialet. Vidare beskriver Malmqvist att vid analysen av en kvalitativ
metod är målet att hitta variationer i materialet, genom att vi använde oss av olika färger
underlättade det för oss att hitta variationer och likheter. Efter detta sorterades och
kategoriserades materialet upp.
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Kategorierna blev:
• Utgångspunkter vid utformandet av inomhusmiljön
• Barns delaktighet i utformandet av inomhusmiljön
• Reflektioner kring val av material
• Inomhusmiljön och förskollärarens närvaro i leken
• Förskollärarnas tankar om materialets tillgänglighet
• Variationsmöjligheter i material och inomhusmiljö
Därefter sammanställdes resultatet med egna ord och tolkningar utifrån intervjusvaren. För att
öka trovärdigheten i vår undersökning har vi enligt Kihlström (2012, s. 54) återgett en del av
intervjusvaren som citat.
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RESULTAT
I denna del redovisas resultatet av de fyra genomförda intervjuerna. Resultatet är kopplat till
studiens syfte som är att undersöka och belysa förskollärares uppfattningar dels av
inomhusmiljön och materialval samt förskollärares uppfattning av dess betydelse för barns lek.
Resultatet svarar på studiens frågeställningar som är: Hur planerar förskollärarna förskolans
inomhusmiljö, hur beskriver förskollärarna valet av material och hur uppfattar förskollärarna
vilken betydelse materialen och inomhusmiljön har för barnens lek? Citat används för att
förstärka vissa delar av resultatet. Alla fyra förskollärare finns representerade med citat i
resultatet. Däremot varierar antalet citat beroende på hur mycket de haft att säga.

Utgångspunkter vid utformandet av inomhusmiljön
Barnens intressen och läroplan för förskolan är det som samtliga förskollärare har som
utgångspunkt när de utformar sin pedagogiska inomhusmiljö. Förskollärarna observerar barnen
i leken för att ta reda på var deras behov och intressen befinner sig just nu. I citatet nedan
beskriver Karin hur förskollärare kan agera för att få syn på barnens intresse för att därefter
utforma inomhusmiljön:
Vi försöker, eller vi ÄR närvarande barnen i leken för att se vad
de är intresserade av.
Utifrån ovanstående citat menar Karin att genom att vara nära barnen i leken upptäcker hon och
hennes kollegor vad det är barnen är intresserade av. Därefter utformas de olika miljöerna.
Samtliga förskollärare förklarar att de diskuterar miljö och material i sina arbetslag, de berättar
att de testar sig fram för att se vad som intresserar barnen. En förskollärare berättar att de i
hennes arbetslag aktivt arbetar med att låta alla förskollärare försöka komma till tals. Doris ger
i citatet en beskrivning hur det kan gå till:
Man får ju inte bli rädd, det är bra för vi har högt i tak och tillåter
varandra att pröva sina egna idéer. Vi är alla idésprutor som
kommer på olika roliga saker att göra.
Doris förklarar att den egna erfarenheten och de egna idéerna leder till många diskussioner i
arbetslaget. Den egna erfarenheten är något som framhålls av samtliga som en stor tillgång när
det gäller att utforma inomhusmiljön. En av förskollärarna berättar att hon läser mycket
litteratur för att fördjupa sina kunskaper om pedagogiska miljöer, materialval i förskolan och
barns lärande.
Projektet förskollärarna arbetar med på en av avdelningarna är en stor inspiration till
utformandet av inomhusmiljön. I citatet nedan beskriver Karin hur projektet får ta plats i
verksamheten:
Projektet tar olika plats i miljön, då förändras materialet efter det
för att levandegöra projektet. Vi vill ju att barnen ska leka
projektet, att projektet ska leva genom leken.
Här beskriver Karin hur inomhusmiljön och materialet förändras efter vilket projekt som pågår
just nu samt hur den ska vara ett komplement till projektet. Karin betonar även att det finns
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vissa barn som inte lockas av projektet vid start. Vidare förklarar hon att även dessa barn ska
hitta något som intresserar dem. Det ska finnas möjligheter att utforska och inspireras till nya
upptäcker och lärande för alla barn. En förskollärare berättar hur de utgår från läroplanen i alla
delar av projektet. Till en början sätts projektet efter barnens intressen, därefter lyfts målen från
läroplanen in i projektet.
I utformandet av inomhusmiljön uttrycker samtliga förskollärare att de skapar inbjudande
miljöer samt rum i rummet. En förskollärare frågar sig vad det är som lockar in barnen,
målsättningen är att det ska se inbjudande ut så att barnen inte ska kunna låta bli att leka. Det
ska vara något som suger in, är spännande och roligt. För att väcka nyfikenheten arbetar de med
material, färg, form och belysning. Med olika sorters ljussättning kan inomhusmiljön lätt
förändras för att rikta fokus på ett visst material.
Inomhusmiljön utformas ur ett barnperspektiv, därför tas hänsyn till barnens behov och
intressen men även efter barnens längd. En förskollärare berättar hur de valt bort höga bord för
att skapa en mer inbjudande inomhusmiljö men plockat tillbaka ett högt bord för de yngsta
barnens säkerhet gällande stolar. En annan förskollärare beskriver hur de samlar barnen i tre
soffor då de upplever att barnen inte sitter still vid samlingarna annars. Samma förskollärare
berättar att de valt höga bord och stolar för att förskollärarna får ont i ryggen vid låga bord och
stolar.
En förskollärare ger uttryck för hur barnsynen präglar utformningen av inomhusmiljön. Hon
menar att förskolan ska anpassa sig efter barnens behov och intressen istället för tvärtom. De
allra flesta barn tillbringar sin barndom i förskolan och vi bör ställa oss själva frågan om vi vill
vara barn här och vad vill vi att de ska få med sig härifrån. Hon betonar hur värdegrunden ska
avspeglas i verksamheten och hur viktigt bemötandet är.

Barns delaktighet i utformandet av inomhusmiljön
Samtliga förskollärare uttrycker att det främst är de äldre barnen som är delaktiga i utformandet
av inomhusmiljön. De äldre barnen beskrivs vara mer delaktiga med tankar om vad rummen
kan fyllas med och barnen hjälper även till att möblera om. Med de yngre barnen betonas det
hur observationer och reflektioner över deras intresse blir viktiga i utformandet av miljön. I
citatet som följer förklarar Bodil de frågor som de ställer sig när de utformar inomhusmiljön:
Med de yngre barnen ställer vi oss frågor; Vad söker de? Var
leker de? Vad leker de med? Vad behövs? Och vad behöver tas
bort?
Bodil beskriver att de i arbetslaget diskuterar mycket om inomhusmiljön, den beskrivs som den
tredje pedagogen. Förskollärarna förklarar att miljön underlättar mycket för dem. Några
förskollärare beskriver hur barnens inflytande blev tydligt i arbetet med ett material som kallas
för kuben. En förskollärare var väldigt kritisk till kuben i början eftersom materialet inte var
självvalt och upplevdes som svårhanterbart. När kuben var ihopsatt och började användas
upplevdes den som en stor tillgång istället. Kuben är en stor kubformad träkonstruktion utan
väggar och tak som kan fyllas med olika material. Barnens intressen styr vad kuben ska
innehålla och intresset är ofta speglat av populärkulturen.
Barnen beskrivs som delaktiga på två sätt, förskollärarna utgår från deras intressen och barnen
är även delaktiga i genomförandet av miljöförändringar. En av förskollärarna berättar om ett
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större rum där leken inte fungerande. Rummet begränsades av att det även är ett vilrum där
barnens madrasser ska plockas fram på golvet. Förskolläraren funderade på vad som skulle
hända om de möblerade om. Tillsammans med barnen bytte hon plats på två rum och tillförde
lite nytt material efter barnens intresse. När hon använde sig av material som speglade barnens
intresse blev det en miljö som lockade barnen till en fortsatt lek och ett fortsatt utforskande.

Reflektioner kring val av material
Samtliga förskollärare förklarar att det finns mycket material på förskolan som de kan plocka
av. De kan hämta och låna material från andra avdelningar på förskolan. Ekonomin är styrande
för inköp och skaffande av nytt material. Däremot är det olika hur de väljer att hantera det. På
en förskola köps det mesta materialet nytt från leverantörerna som kommunen upphandlat. De
får även visst material tilldelat utefter satsningar som görs i kommunen. Det kan vara lite större
inköp som kuben, ljusbord och ljuskub. I citatet nedan beskriver Doris hur hon upplevde det
när de fick ett nytt material tilldelat.
Vi har tyvärr inte fått välja det materialet själva, ljusbordet står
inne hos oss. Vi vet inte vad vi ska göra med det riktigt. Vi hade
hellre valt själva, till exempel målarstaffli och teknikmaterial.
Doris förklarar att de gärna hade varit med och bestämt vilket material som skulle köpas in. Då
hade de kunnat köpa det material som barnen visade intresse för just då. På den andra förskolan
använder de sig istället mycket av återbruksmaterial som de själva skaffat från loppisar,
närliggande företag samt föräldrar. Förskollärarna redogör för att det är flera olika sorters
material som de skaffar till förskolan. Materialet beskrivs som ett komplement till befintligt
material. Det är både okodat och kodat material. Det okodade materialet är ofärdigt och består
oftast av återbruksmaterial. Det kodade materialet är mer färdigt och köps oftast in via
kommunens leverantörer vilket främst består av bilar, dockor och duplo.
Det beskrivs av förskollärarna hur materialen kompletterar varandra genom olika former och
strukturer. Syftet med det är funktionalitet samt för att stimulera leken. Barnens mognad, ålder
och intresse får styra val av material. Färdigt och ofärdigt material blandas för att stimulera
fantasin och för att visa att ett material kan användas på flera olika sätt. En papprulle kan man
både bygga med och använda till att bygga högt med, inte bara rulla iväg den.
En förskollärare uttrycker att det är deras uppgift att visa hur det ofärdiga materialet kan
användas. Många gånger använder barnen det materialet på ett helt annat sätt än vad
förskollärarna föreställt sig, plankor kan bli både vägar, slott och balansbrädor. Materialen
behöver varandra för då blir det meningsfullt. Förskolläraren uttrycker en tanke om att det
kodade materialet förhöjer det okodade i barnens lek. Det okodade materialet upplevs av
förskolläraren som spännande då det inte är ett förutbestämt material. Samtidigt uppskattas
variationen i de olika materialen och hur de kan komplettera varandra för att bli meningsfulla.
I nedanstående citat funderar Karin kring varför vissa material har ett högre värde.
Som förskollärare kan det vara så att vi tillskriver de olika
materialen olika värden. Varför får ett visst material ett större
värde än ett annat? Därför är det viktigt att miljön och materialet
är föränderligt.
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Vidare berättar Karin att både inomhusmiljön och materialet är föränderligt och betonar hur
viktigt det är att erbjuda en inomhusmiljö som fångar och inspirerar barnen. Har barnen roligt
så sker även ett lärande, lusten ska finnas med och då sker ett lustfyllt lärande. Ljusbordet har
fått flytta på sig och bytt plats så att de inte kan stampa på det utan måste sitta bredvid istället.
Det handlar om att även en flytt av ett material kan ge det ett annat värde och lyfta det till en
annan nivå.
På en av förskolorna beskriver förskollärarna att de arbetar utefter ett Reggio Emilia inspirerat
arbetssätt, därför använde de tidigare det ofärdiga materialet mest. Efterhand har de tagit in mer
färdigt material då de har sett ett intresse hos barnen. Det ofärdiga och det färdiga materialet
kombineras och används av barnen för att skapa nya möjligheter till lek. Ett exempel är en
docka som har tillfört mycket i leken. Den används av de flesta barnen på ett flertal olika platser
på avdelningen, både i byggleken, hemvisten samt i dans- och rörelselekar.

Inomhusmiljön och förskollärarens närvaro i leken
Kunskap om barnens intressen skaffar förskollärarna sig genom att vara närvarande i leken.
Dock är förskollärarna inte helt eniga i denna fråga. Några upplever hur tiden till att vara
medlekare och närvarande inte riktigt räcker till. Mycket tid går åt till organisatoriska frågor
samt praktiska göranden, det tar mycket tid från barngruppen. Samtidigt beskrivs det att många
barn behöver ett vuxenstöd i leken. Tora berättar hur de har genomfört trygghetsvandringar på
avdelningen, det har framkommit att alla barn inte känner sig trygga i alla rum. Detta framhävs
i citatet nedan:
Det är en svår vågskål att veta när vi behöver vara med, men vi
försöker sätta oss på golvet för att barnen ska känna sig trygga
med oss och i alla rum.
Tora upplever att vissa barn behöver mer vuxenstöd än andra. Hon beskriver att de barnen tar
all uppmärksamhet från de andra barnen. Detta sker så fort Tora sätter sig ner för att vara
närvarande med barnen. Några förskollärare betonar däremot vid upprepade tillfällen vikten av
att vara nära barnen i allt de gör. De förklarar hur de i arbetslaget underlättar och stödjer
varandra för att möjliggöra tid i barngruppen. Genom närvaron i leken kan materialet lyftas
fram och inspirera barnen till lek och det görs genom att visa på vad materialet kan användas
till. Används inte ett material av barnen lockar förskolläraren barnen till att använda det i leken.
Genom att vara medlekare och inspiratörer visas olika användningsområden. Upptäcker
förskolläraren att materialet och inomhusmiljön inte fångar barnen ändå genomförs en
förändring. Vid närvaro i barnens lek blir det synligt vad de leker med samt vad de gör och då
byggs den leken på för att sedan utvecklas vidare. I citatet som följer beskriver Karin hur de
med hjälp av vårdnadshavarna tar reda på barnens intressen.
Vid inskolningssamtal frågar vi vad barnet är intresserat av och
vad det leker med hemma, för att få en bild av barnet och dess
intressen. MEN den största delen är att vi är närvarande för att
se deras intressen, deras lek och vad som händer.
Karin och även de andra förskollärarna förtydligar att det framkommer även vid samtal, möten
och samlingar då förskollärarna får kunskap om vad som är barnens intresse just nu. Ofta är det
speglat av populärkulturen som blir barnens referensram. Projekten kommer ofta därifrån och
det är deras upplevelsevärld. Den behöver förskollärarna ta del av för att möta deras intressen.
18

En förskollärare beskriver att barn har olika startsträckor. Hon menar att när de gjort om i
inomhusmiljön och tillfört nytt material, så kan det ta lång tid innan barnen upptäcker att det
finns. Några barn är väldigt intresserade och hittar direkt, medan andra barn tar lång tid på sig
innan de uppmärksammar det som är nytt.

Förskollärarnas tankar om materialets tillgänglighet
Gemensamt för alla förskollärare är att de lyfter problematiken kring materialets tillgänglighet
som de ser olika på. I citatet som följer beskriver Doris att det finns material som upplevs farliga
och svåra för barnen att hantera själva.
Hur skulle det gå med barnen om de fick fri tillgång till saxarna?!
Även magneterna är farliga.
Det Doris menar i citatet ovan är att dessa material ställs högt upp så att barnen kan fråga efter
dem, vid de tillfällena är det alltid en förskollärare närvarande. Det är bara om förskolläraren
hinner annars får barnen inte använda det materialet. Doris förklarar att barnen får ofta be om
vissa material eftersom allt inte behöver stå framme hela tiden. Vidare beskriver Doris att detta
kan bli en svårighet för språksvaga barn. Mycket av materialet står på en hög hylla eller i
materialförrådet. Vidare förklarar hon att de samtalar med barnen om de olika materialen och
var de finns så att de enkelt kan fråga efter dem. På andra avdelningar är allt material som är
framme tillgängligt och där kan alla barn hämta och använda det de vill ha. I citatet som följer
berättar Karin att alla barn når materialet oavsett höjd:
Även de yngsta barnen är så kompetenta att de snabbt hittar
lösningar för att nå det de vill ha.
Här menar Karin att barnen själva tar initiativ till att nå det de behöver i sin lek. Vidare förklarar
även Bodil tillgängligheten för alla barn:
De äldre barnen har självklart en större frihet men de är
infostrade i det. Materialet finns för alla barn men blir mer och
mer självständigt efter barnens ålder.
Bodil beskriver hur de utmanar barnen alltefter mognad och ålder när det gäller att använda
vissa material. Doris uttrycker i citatet som följer sin syn på tillgängligheten:
Vi försöker ha allt framme och tillgängligt, det har vi fått
påpekanden om, men det funkar ju inte.
I de tre ovanstående citaten berättar förskollärarna om olika aspekter på materialets
tillgänglighet som de ser lite olika på. På några avdelningar finns det mesta materialet på en
hög hylla eller inne i ett materialförråd och där får barnen fråga efter vad de vill ha. På andra
avdelningar är allt material tillgängligt och där kan alla barn hämta det de vill använda.
På en avdelning har de genom observationer sett vad barnen kan hantera själva och det
materialet finns alltid tillgängligt. Allt material som finns på avdelningen är tillgängligt och
tillåtet och med det kommer även ett ansvar. Ansvaret växer i takt med barnen. Pärlorna används
med de yngre barnen tillsammans med en förskollärare medan de äldre barnen har fri tillgång
till pärlor. Målarfärgen står öppet på en högre hylla på avdelningen med de yngre barnen, men
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på en låg hylla på avdelningen med de äldre barnen. Barnen fostras in ett självständigt
ansvarstagande. En förskollärare beskriver hur de tillsammans med de yngsta barnen möter ett
nytt material. Detta görs för att ge utrymme för barnet att utforska och förskolläraren kan fånga
upp det barnet gör samt sätta ord på det. Det finns inga hinder för val av material och på detta
vis fostras barnen in i materialet och det blir inget nytt för dem när de flyttar upp en avdelning.
När allt material är tillgängligt leder det till att det blir mycket att städa. Det upplever några av
förskollärarna som positivt, eftersom barnen få ta ansvar för att städa och göra rummet
inbjudande och trevligt till nästa som vill komma in och leka. Förskollärarna anser att det leder
till att barnen får ta ansvar för sorteringen och därmed bli delaktiga i miljön. Vissa barn behöver
mer stöd och uppmuntran än andra barn och det är viktigt att komma ihåg att alla är olika med
olika förutsättningar. Däremot berättar en förskollärare att hon ibland medvetet väljer att inte
erbjuda vissa material eftersom hon tycker att det blir så mycket att städa.
Ur ett genusperspektiv berättar en förskollärare att de även tänker på hur inomhusmiljöerna
uppfattas, med det menar hon att alla barn ska känna sig lockade och kunna leka i alla miljöer.
Det innebär att pojkarna är i hemvisten och klär ut sig, flickorna leker med bilar och all lek
uppmuntras. Att materialet är tillgängligt innebär inte direkt att det kommer användas, ibland
krävs det att förskollärarna visar på olika användningsområden för att inspirera till lek.
På en avdelning finns ett rum med en dörr som har ett fönster, där kan barnen gå in och stänga
om sig samtidigt som förskollärarna kan se vad de gör. Förskolläraren förklarar att barnen
upplever att de är ensamma samtidigt som förskollärarna är uppmärksamma på vad som händer
och kan säga till om de ser barnen göra något de inte får. Barnen får lära sig att lyssna på
varandra och kompromissa eftersom alla inte vill stänga dörren. I detta rum kan de ta fram lite
mindre plockmaterial som de upplever att inte alla barn klarar av utan förskollärarna.

Variationsmöjligheter i material och inomhusmiljö
På de flesta avdelningar erbjuder förskollärarna barnen olika variationsmöjligheter i materialet,
det gör de främst genom att inte ha allt material framme samtidigt. De plockar fram och plockar
bort efter barnens intresse, behov, ålder, teman samt projekt. Ibland plockas ett material bort
eftersom det inte finns utrymme till att ha allt framme. En förskollärare är självkritisk till att de
har för mycket material framme. Detta påverkar barnen genom att de inte ser vad om finns och
hon uttrycker att de får uppmärksamma barnen på materialet. De gamla projekten är också
synliga då de kan inspirera till lek och utforskande, även med de barnen som inte var delaktiga
i projektet. Det kan vara bilder som väcker en nyfikenhet kring ett material, vilket ibland leder
till att det nya projektet inspireras av det gamla. Förskollärarna upplever att det ger barnen en
större variationsmöjlighet i leken.
Olika digitala tekniker används i form av greenscreen, activeboard, samt projektor för att
projicera olika inbjudande miljöer för barnen. Det kan vara en djungel som projiceras på väggen
för att klappa på tigrar, eller en tågresa där barnen kan bygga med stolar framför för att åka tåg.
Några förskollärare förklarar att de har ett ansvar att visa barnen vad som finns. De digitala
teknikerna erbjuds som ett material som berikar, som de tror kommer bli något spännande och
kan tillföra något i leken.
Hur ett material kan vara variationsrikt i sig själv är något som flera förskollärare beskriver.
Det kan även vara så att material som möts skapar helt nya variationer och möjliggör nya former
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av utforskande. Bodil
variationsmöjligheterna:

förklarar

hur

de

på

hennes

avdelning

arbetar

med

Det är viktigt att vi får in de hundra språken. Det ska finnas
många olika sätt att leka och uttrycka sig på. Det ska finnas
något för alla, som dans, musik, rörelse, skapande, bygg –
konstruktion. Men även ljus, skuggor, transparens och
naturvetenskap. Alla ska känna att det är ok att låta olika
material och miljöer mötas.
I citatet ovan beskriver Bodil även begreppet ”De hundra språken” vilket innebär att barnen ska
lockas att använda alla olika uttryckssätt och material i det skapande och i leken. Det är viktigt
att inte låsa sig vid att de yngsta barnen inte kan hantera allt material. De måste ses som
kompetenta och ges möjlighet att utforska på sitt vis och få en mångfald i materialen. Vidare
beskriver Bodil att ju närmare de är barnen desto mer ser de hur kompetenta barnen är.
En förskollärare berättar att material även kan användas som brobyggare för att lära känna ett
nytt barn. Det kan även vara att materialet används i andra sammanhang för att hitta andra barn
att samspela med. Förskolläraren beskriver ett barn som var väldigt intresserad av tigrar och
lekte bara med tigern i byggleken. Där byggde barnet miljöer som tigern kunde vara i.
Förskolläraren upplevde att barnet hade svårt att välja något annat material att leka med, ofta
blev barnet ensam i sin lek eftersom de andra barnen inte fick låna tigern och inte blev insläppta
i barnets lek. Barnet lockades med att tigern skulle följa med till hemvrån, för att vara med i de
andra barnens lek. Detta lyckades och barnet leker nu med de andra barnen på flera olika platser.
Barnet har även börjat släppa tigern och använda annat material. På detta sätt användes tigern
som en brobyggare för att hitta fler barn att samspela med.
Hur förskollärarna presenterar materialet så att det blir tydligt och inspirerande för barnen är
tankar förskollärarna ofta diskuterar. Det ska finnas många olika ställen att leka och dela upp
sig på. Några barn behöver en lugn plats att dra sig undan till. Det ska även finnas plats för
rörelse utan att det stör andra barns lek. Då behövs det en variationsmöjlighet i inomhusmiljön.
Alla barn ska kunna hitta något som lockar dem till lek och utforskande. Ibland upplever
förskollärarna att vissa barn inte kommer till ro utan att de mest springer runt och är allmänt
stökiga. Det påverkar hela gruppen som blir orolig. Förskollärarna har börjat fundera på varför
det blir så och vad de kan göra åt det. I arbetslaget kom de fram till att det är något i
inomhusmiljön som inte tilltalar barnen och därefter har de gjort en förändring. Den
förändringen kan handla om att möblera om i befintlig miljö eller tillföra något nytt material.
Detta resonemang förklaras av Bodil i citatet nedan:
Vi är skyldiga barnen att ha en miljö och ett material som fångar
dem och inspirerar dem, gör den inte det måste det till en
förändring.
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Resultatsammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultatet hur förskollärarna utgår från barnens intresse och
läroplanen. De beskriver att ekonomi, tidsbrist och organisatoriska frågor kan bli hinder i
utvecklandet av de olika förskolemiljöerna samt vilket material som erbjuds. Lösningar på
dessa hinder kan enligt förskollärarna vara att de utmanar sig själva till att se vilka möjligheter
som finns. Det krävs även att de har en öppen och rak kommunikation i arbetslaget och låter
varandra prova. Det mest utmärkande i resultatet är betydelsen av förskollärarens närvaro i
leken. Det är genom närvaron barnens intressen synliggörs. Vidare beskrivs att när
förskolläraren är närvarande i leken upptäcks vad som fungerar i miljön och vad som inte
fungerar. Det blir det tydligt vilket material som behöver tillföras eller tas bort och om miljön
behöver förändras. Hur de utgår från ett barnperspektiv är mer framträdande hos några av
förskollärarna men det blir tydligt att ambitionerna finns hos samtliga. Delaktigheten beskrivs
som svår och endast de äldsta barnen är konkret med i utformandet av miljön. Det är en tydlig
skillnad i materialval. Några förskollärare beskriver hur ofärdigt material kräver det färdiga.
Tanken om att alla barn ska hitta något meningsfullt är framträdande under flera av intervjuerna.
Genusperspektivet lyfts genom att det beskrivs hur de aktivt arbetar med att kombinera olika
typer av material i olika inomhusmiljöer. En gemensam grundtanke hos förskollärarna är att de
vill vara närvarande och medlekande. Det blir även tydligt hur en gemensam barnsyn är av
största vikt för att ett bra samarbete.
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DISKUSSION
I detta avslutande kapitel ingår resultatdiskussion där resultatet diskuteras i relation till syftet,
bakgrund och teorier samt gör slutsatser. Därefter följer metoddiskussion där vi reflekterar över
den valda metoden och avslutningsvis didaktiska konsekvenser.

Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen har vi valt att använda oss av samma rubriker som i resultatet för att
lättare följa arbetets röda tråd. Resultatet visar på betydelsen av närvarande förskollärare samt
betydelsen av vilken barnsyn de har.

Utgångspunkter vid utformandet av inomhusmiljön
I resultatet blir det tydligt att samtliga förskollärare tycker det är viktigt att barnens intresse ska
avspeglas i utformandet av inomhusmiljöerna som finns på förskolan. Däremot tolkar vi det
som att de tänker lite olika i tillvägagångsättet för att få kunskap kring det. Några av
förskollärarna beskriver hur de observerar barnen och är närvarande i leken för att se vad som
intresserar dem. På en annan avdelning beskrivs däremot hur de i arbetslaget diskuterar vad de
vill erbjuda och göra med barngruppen. Eidevald och Wallander (2016, ss. 42-44) betonar hur
barnens inflytande av val av material är något som måste tas hänsyn till för att behålla barnens
intresse. Detta beskriver en förskollärare som att när barnen får vara delaktiga i utformandet av
miljön kan den bli ett levande komplement till leken, den tredje pedagogen. Hur kan
förskollärare se vad barnen är intresserade av som de inte redan erbjuds i inomhusmiljön? Vi
tror att förskollärare behöver erbjuda nya material och miljöer som kan ge nya upplevelser och
möjligheter även om ett konkret intresse inte observerats vilket Säljö (2013, ss. 31-32, 224-226)
redogör för när han beskriver hur material får en stor betydelse för barns lärande.
En förskollärare förklarar att hon vill hålla sig uppdaterad med ny forskning och litteratur för
att kunna utveckla arbetet med inomhusmiljön. Detta är något som vi tror är av stor vikt för
förskollärares egna yrkesutveckling och ett ypperligt sätt att driva arbetet framåt. Samtliga
förskollärare beskriver hur de skapar rum i rummen och hur de tänker på vad rummet och
materialet signalerar till barnen. Belysning av material samt hur man kan göra rummen
inbjudande är något som flera nämner som viktigt. Det bör även synas vad som är syftet i ett
rum samt vad man kan göra där menar Kronberg Larsson (2016, ss. 175-180); Odegard (2015,
s. 141). Däremot nämner ingen av förskollärarna att barnen själva gör rum i rummen eller kojor
att gömma sig i när de leker vilket Eriksson Bergström (2017, s. 40) menar är vanligt
förekommande för att hålla leken mer privat.
Några förskollärare nämner att projektarbetet inspirerar till hur de utformar inomhusmiljön. Det
ska synas i miljön vad de arbetar med för tillfället och miljön ska utvecklas i takt med projektet.
Genom att lyfta in läroplansmål i projektarbetet tydliggörs vad de behöver plocka in i projektet
för att det ska utvecklas vidare. Detta är ett arbetssätt som vi anser är mest effektivt för att få
med samtliga läroplansmål men även det arbetssätt som lyfts av förskolechefer som det mest
lämpliga.
En av flera utgångspunkter i utformandet av inomhusmiljön är barnens längd. Det blir tydligt
att några förskollärare intar ett barnperspektiv när de utformar sin inomhusmiljö. De har låga
bord och stolar och försöker göra materialet synligt och tillgängligt. Nordin Hultman (2004, ss.
100-101, 110-124) menar att genom att sänka höjdnivån på bokhyllor så materialet synliggörs
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för barnen undkommer vi den maktposition som dessa kan utgöra. Detta kopplar vi ihop med
den verkstadspedagogiska diskursen där miljön anpassas efter barnens behov, till skillnad från
hemdiskursen där miljön anpassas efter de vuxnas behov och blir mer hemlik.
En av förskollärarna beskriver hur de samlar barnen i tre soffor för att de inte sitter still annars.
Vi tror att de flesta barn som finner en meningsfullhet och delaktighet i mötet med sina
kompisar och förskollärare sitter kvar även utan soffor. Det kan även vara så att förskollärare
behöver dela in barnen i mindre grupper för att få ett lugn i mötet med barnen. Linder (2016,
ss. 24-26) beskriver hur förskollärare behöver ifrågasätta för vem vi möblerar, är det efter
barnens behov eller gamla värderingar. Linder menar att vi bör vara medvetna om att förskolan
ska vara barnens arena och utformas därefter.
Resultatet visar att barnens intresse och läroplanen styr utformandet av inomhusmiljön.
Samtliga förskollärare berättar att ambitionen finns att använda miljön som den tredje
pedagogen. De förklarar att de observerar barnen för att se vad som intresserar dem. Med de
yngre barnen beskrivs hur viktigt det är att vara närvarande i leken för att se användandet av
materialet. Detta är något som vi själva har erfarenhet av och finner som ett bra arbetssätt.
Barnsynen är något som en förskollärare lyfter som avgörande för utformningen av
inomhusmiljön. Hur barnsynen påverkar den pedagogiska miljön är något Eidevald och
Wallander (2016, ss. 37-38) förtydligar. De förklarar även hur viktigt det är att se barnen som
kompetenta att möta olika miljöer. I likhet med detta beskriver en förskollärare att de låter
barnen prova flera gånger efter sin förmåga. Vilken barnsyn förskollärare har är något som vi
tror är avgörande för den verksamhet som kommer att bedrivas. Exempel på olika barnsyner
kan vara en barnsyn där man ser barnet som passiv mottagare av kunskap och helt beroende av
vuxnas hjälp till att se barnet som aktiv kunskapare som klarar mycket själv.
Det mest utmärkande i resultatet om utgångspunkter vid utformandet av inomhusmiljön är, hur
barnens intresse får avgöra utformandet av inomhusmiljön men även hur förskollärarnas
barnsyn styr. Projektarbeten påverkar mycket och det betonas även att barnens delaktighet ses
som betydelsefull. Vad de olika rummen och miljöerna signalerar och hur materialet presenteras
är något förskollärarna återkommer till. Det som utmärker sig och skiljer dem åt är om de intar
ett barnperspektiv eller inte i utformandet av miljön. Slutligen anser vi att det handlar mest om
vilken barnsyn förskollärare har.

Barns delaktighet i utformandet av inomhusmiljön
Resultatet visar att samtliga förskollärare låter de äldre barnen vara delaktiga, medan de yngre
barnen endast är delaktiga på så vis att man observerat deras intressen. Våra egna tankar om
hur inomhusmiljön bör utformas tillsammans av förskollärarna och barnen, för att stimulera till
de olika aktiviteter barnen visar intresse för styrks av Pramling Samuelsson och Sheridan (2016,
s. 101) som även påvisar vikten av en föränderlig miljö. Något som en förskollärare nämner är
hur de efter observationer av de yngre barnen kan plocka bort ett material som barnen inte finner
intressant. Detta stödjer vi då det inte är mängden material som är betydelsefullt utan intresset
för det. Hur förskollärarna tänker kring sina observationer av de yngsta barnen blir tydligt då
en av dem förklarar att de didaktiska frågorna, med, vad och vem, är avgörande. Då de yngsta
barnens intresse endast kan ses genom observationer blir det indirekta inflytandet minst lika
viktigt som det direkta.
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En återkommande tanke hos samtliga förskollärare är miljön som den tredje pedagogen. Vi tror
att det är viktigt för förskollärare att skapa sig en medvetenhet om betydelsen av
inomhusmiljön. För att miljön ska bli en tredje pedagog är det nödvändigt att ha formulerat
egna pedagogiska tankar som grund. Rentzou (2014, s. 1864) förtydligar att rummen bör indelas
i olika zoner med material som utmanar och tilltalar barnen. Först då kan ett rum anses vara en
tredje pedagog.
Den konkreta delaktigheten beskriver en förskollärare när hon berättar om arbetet med kuben,
där fick barnen bestämma innehållet. Vi tolkar det som att några av förskollärarna gjorde en
pedagogisk kullerbytta i arbetet med kuben då det inte var ett självvalt material. När de
tillsammans med barnen utforskade och pratade om vad de kunde använda den till utmynnade
detta i ett arbete som fick både barnen och förskollärarna att utvecklas i det gemensamma
utformandet. Detta kopplar vi till vad Säljö (2000, s. 233) menar när han förklarar att lärmiljön
får vara länken i samspelet med varandra. En annan förskollärare berättar om ett rum som inte
fungerade och tillsammans med barnen bytte de plats och tillförde nytt material efter barnens
intresse. Detta beskrivs i Lpfö 98 (rev.2016, s. 9) som ett arbetssätt som berikar och utmanar
barnens utveckling och lärande men även gör barnen konkret delaktiga.
I resultatet blev det blev tydligt att när förskollärarna tillåter sig utmanas av barnens tankar och
idéer växer möjligheterna till delaktighet. Denna utveckling är nödvändig för att barnens
delaktighet ska synliggöras för dem själva men även för förskollärarna. I Lpfö 98 (rev. 2016, s.
12) lyfts barns behov och intressen fram som bör ligga till grund för planeringen av
verksamheten. Detta är något som förskollärare måste ta fasta på. Även om det är de äldre
barnen som driver till exempel temaarbetet så anser vi att de yngre inspireras och påverkas
positivt av det. En tanke som vi tillsammans funderat på är om det är barnens egna intresse av
delaktighet som styr eller är det förskollärarnas?
Det mest utmärkande i resultatet om barns delaktighet i utformandet av inomhusmiljön är, hur
delaktigheten beskrivs som bristfällig för de yngre barnen men de upplevs vara indirekt
delaktiga. Resultatet visar även att samtliga förskollärare är mycket kompetenta och
intresserade att göra förändringar i miljön. Det framstår att det är för barnens bästa förändringar
görs och alltid med en eftertanke, hur blev det i praktiken, men främst hur använder och hur tar
barnen till sig den förändrade miljön.

Reflektioner kring val av material
Vid val av materialinköp är det genomgående ekonomin som påverkar vad som köps in. Alla
förskollärare använder sig av material som redan finns på förskolan och de lånar av varandra
mellan avdelningarna. De stora inköpen hanteras inte av förskollärarna själva utan det blir de
tilldelade. Det tolkar vi som att de ser som en utmaning. Ibland får de material som de inte
riktigt vet hur de ska använda. Då ställs det krav på förskollärarna att ta reda på det själva,
kanske genom att söka information på nätet eller i relevant litteratur. Vi har förståelse för att
det kan kännas övermäktigt och som ännu en uppgift att göra och då kan risken vara stor att det
materialet inte används utan blir stående. Samtidigt som vi anser att det är förskollärarens
uppgift att hitta lösningar och utmana sina egna tankar.
Flera förskollärare berättar att de använder sig till största del av återbruksmaterial och ser det
som en resurs och tillgång i inomhusmiljöns utformning. Återbruksmaterial och
konstruktionsmaterial, så kallat okodat material, menar förskollärarna stimulerar barnens
fantasi. Samtidigt beskrivs att de även använder sig av kodat färdigt material. Syftet med det är
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att de har märkt att det är en kombination av de olika materialen som utmanar barnens fantasi
och lek mest. När barnen får möjlighet att kombinera och komplettera de olika materialen blir
materialen meningsfulla. Detta är ett resonemang som vi stödjer eftersom vi anser att ett
material som kan kompletteras med andra för att skapa nya vägar till lek och utforskande är
inbjudande. Genom att arbeta med material som är föränderliga så är det processen och inte
slutresultatet som blir viktigt. Odegard (2015, ss. 104-107) beskriver att material som
kompletterar och även utmanar varandra gynnar barns lärande. Det är genom att barnen får fler
möjligheter till att testa sina teorier och därmed mer möjligheter till att lyckas. En bräda kan
användas som hävstång, bro eller kanske mätinstrument. När Odegard beskriver barn som
använder en bräda för att testa hävstångsprincipen kopplar vi det till Säljös (2013, s. 225)
perspektiv om artefakters och materialens betydelse för barns kunskap och lärande. Säljö
beskriver att genom användandet av olika artefakter utvecklas kunskaper, färdigheter och
lärandet ökar. Vidare förklarar författaren att lärandet sker i relation till andra människor, miljö
och material samt att det behövs kreativa sätt att använda och komplettera dem med varandra.
Vi anser att det handlar om att erbjuda barn många variationer och medvetna materialval på
förskolan för att nå läroplanens strävansmål.
Barnen påverkar de materialval som görs genom sin ålder, mognad och efter sitt intresse. Det
görs genom att förskollärarna observerar vad de gör i leken och hur de använder det befintliga
materialet. På så sätt kan de upptäcka vad som behöver tillföras eller plockas bort. Ibland är det
så att barnen själva ber om ett visst sorts material. I enlighet med Lpfö 98 (rev. 2016, s. 12) blir
barnen själva delaktiga och får inflytande över materialvalen. I läroplanen beskrivs det att
barnens intressen och behov ska vara avgörande för miljöns utformning på förskolan. Vi tycker
att det är viktigt att barnen själva blir medvetna om att de faktiskt har ett inflytande. De ska få
känna att de är delaktiga med möjlighet att påverka miljö och materialval. Det skapas genom
tillit till barnens förmåga och att barnen ses som kompetenta. Med kompetenta menas att barnen
själva kan klara av att välja eller använda ett visst sorts material. Det i sin tur innebär att
förskolläraren vågar låta barn försöka själva och använda ett visst sorts material oavsett ålder.
Det är viktigt att materialet är föränderligt eftersom alla material har olika värden. En av de
intervjuade förskollärarna funderar på varför vissa material tillskrivs ett högre värde än andra.
Det är oftast förskollärarna själva som lyfter fram ett visst material som bättre än ett annat. Det
kan vara att de lyfter fram de färdiga byggklossarna och ger dem ett högt värde genom att
placera dem i blickfånget. Mjölkkartongerna som också går att bygga med ställs längst in och
förskollärarna använder inte dem i sina inspirationsbyggen och därmed har de givits ett lägre
värde. De material som förskolläraren upplever som svåra och som de inte riktigt vet hur de ska
använda hamnar sällan i blickfånget. Möller (2015, s. 342) belyser att även barn ger materialen
olika värden, det material som de anser har ett stort värde lyfts i leken tillsammans med andra
barn. Upplever barnen att materialet inte har något värde så används det inte. Nordin Hultman
(2004, ss. 96-101) beskriver också att materialets placering kan avgöra dess värde. Är det högt
placerat blir användandet av materialet starkt reglerat och värdet blir inte lika tydligt. Eftersom
det är förskolläraren som bestämmer var de olika materialen ska placeras är det även de som
till stor del styr vilket material som används och därmed styr barnens lek. Vi känner igen oss i
att vissa material upplevs som svåra och vi vet inte hur vi ska använda och organisera det. Då
är det lätt att det får ett lägre värde och inte lyfts fram lika tydligt. Dessa tankar är även något
som Linder (2016, s. 34) resonerar kring. Linder menar att barn behöver variation i miljö och
material. De behöver förflytta sig och materialet för att skapa nya kombinationer av olika
material. Några förskollärare uppger att de arbetar utifrån ett Reggio perspektiv med sitt
material. De menar därmed att de tidigare hade mer ofärdigt, okodat, material. Efterhand har de
plockat in mer färdigt kodat material eftersom de har sett vilket värde det kan tillföra barnens
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lek att blanda olika sorters material. Numera har de en stor variation i sitt material. Det finns
en risk att förskollärare hindrar barnens möjligheter eftersom barnen inte anses kompetenta nog
att klara av just det materialet. Därför organiseras det bort och ges ett lägre värde. Vi anser
också att organisera är bra men barnens förslag bör vara utgångspunkten till varför. I resultatet
framgår det även att genom förändring av materialets placering kan även värdet förändras. Det
kan bli en helt annan lek och utforskande. Ett ljusbord som är placerat bredvid en köksbänk
kanske inbjuder till att stiga på. Till skillnad från ett ljusbord som är placerat under köksön
bakom gardinerna. Det inbjuder kanske till att sitta bredvid och faktiskt se vad det är och vilka
möjligheter som erbjuds.
Det mest utmärkande i resultatet om reflektioner kring val av material är, att dessa reflektioner
är viktiga. Förskollärarna i studien beskriver hur de varierar materialet som finns på
avdelningen. De kombinerar det ofärdiga materialet med det färdiga för att skapa många olika
erbjudanden till barnens lek. Materialet är föränderligt och byts ofta ut efter barnens intressen,
det leder till ett fortsatt utforskande där barnen kan prova många olika teorier för att skaffa sig
ny kunskap. Vår reflektion är att kunskap om barnens intresse och förskollärarnas tro på barnen
som kompetenta är viktigt vid val av material.

Inomhusmiljön och förskollärarens närvaro i leken
Resultatet visar på att alla förskollärare i studien uttrycker att närvaron är viktig och
betydelsefull. Vi upplever att alla har en vilja och medvetenhet för att vara närvarande i leken.
Några förskollärare förklarar att det är väldigt svårt att få tiden till att räcka till. Det är mycket
organisatoriska frågor som också måste lösas. Det drabbar barngruppen eftersom förskollärarna
inte hinner vara så närvarande som de önskar. Samtidigt är det flera barn i gruppen som behöver
vuxenstöd i leken. Vi upplever det som att förskollärarna gärna vill vara mer närvarande i leken
men att det är mycket annat som stör deras koncentration. Medlekare är inte något som de
nämner utan barnen får till största del upptäcka nytt material på egen hand, vilket leder till att
det ibland kan ta ganska lång tid innan de upptäcker det. Vi håller med de förskollärare som
säger att det kan vara svårt att hinna med att vara så närvarande som de vill vara med barnen.
Samtidigt som vi i resultatet intervjuade fler förskollärare som visar på motsatsen. De uppger
att de arbetar aktivt och medvetet med att frigöra tid och anpassa verksamheten för att kunna
vara närvarande. De använder sig av ordet medlekare vid ett flertal tillfällen. De beskriver att
närvaro med barnen är bland det viktigaste som finns på en förskola. Knutsdotter Olofsson
(2003, ss. 118-119) beskriver hur förskollärare behövs i leken och ibland kan locka barn in i en
lek. Det kan vara så enkelt som att tillföra ett nytt material eller erbjuda sig att vara morfar i
barnens rollek. Kiewra och Veselack (2016, ss. 71-72) påvisar i sin forskning betydelsen av att
förskollärare bör vara närvarande i barns lek. Det är för att kunna observera vad det är barnen
gör i leken, för att där kunna se lärandet som sker. Författarna betonar att betydelsen av närvaron
även är viktig för att kunna ta reda på barnens intressen och behov. Närvaron ska präglas av
öppna frågor som utmanar barnen vidare och genom att se barnen som kompetenta att ta egna
beslut. Vi stödjer resonemanget om att förskollärarens närvaro är betydelsefullt för barnen,
samtidigt som vi är medvetna om att det kan vara svårt att alltid genomföra. Vi låter oss
inspireras av det arbetssätt som möjliggör för mer närvaro, vi tar till oss det förskollärarna
berättar för att använda oss av det i vår yrkesroll.
Resultatet i vår studie visar att de förskollärare som aktivt arbetar med att vara närvarande även
ser när miljön behöver förändras. De märker att leken inte utmanar och inte är lika intressant
längre. Hwang och Nilsson (2011, ss. 67-68) beskriver att enligt Vygotskijs sociokulturella teori
bör barn bli utmanade av förskolläraren i sitt lärande för att en utveckling ska ske. Det får inte
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bli för höga krav utan på en nivå där de tillsammans arbetar sig vidare uppåt. Då krävs det att
förskolläraren är närvarande för att en utmaning ska kunna ske. Enligt författarna menar
Vygotskij att barn behöver bli utmanade av en person med högre mognadsnivå för att nå ett
lärande vilket innebär att relationen med en annan människa är viktig. Förskolläraren ska ställa
frågor som utmanar barnet vidare och inte komma med färdiga lösningar. Det beskrivs även
att när barn klarar något tillsammans är det en bas för utvecklingen. Även Kim (2012, ss. 4450) påvisar att samarbetet och relationen mellan barn och förskollärare har stor betydelse för
barns lärande. Kim menar att barn behöver närvarande förskollärare som kan interagera
tillsammans med barnen. Genom närvaron hittar förskolläraren barnens intressen och kan arbeta
fram ett projekt som lockar, inspirerar och utvecklar barnen. I enlighet med litteraturen och
förskollärarna i studien, anser vi att förskollärarnas närvaro bland barnen är viktig och
betydelsefull. Dels för att se barnens intresse och dels för att se vilka hinder respektive
möjligheter barnen möter i leken.
Det mest utmärkande i resultatet om inomhusmiljön och förskollärarnas närvaro i leken är, att
förskollärarnas närvaro i leken är mycket betydelsefull. Det är för att det ger kunskap om
barnens behov och intressen just nu. Det är viktiga aspekter när förskollärarna ska utforma
inomhusmiljön. Vi stödjer resonemanget att förskollärare ska vara närvarande i barns lek. Vi är
även medvetna och har en stor förståelse, för att det kan finnas flera olika faktorer som kan
spela in och påverka möjligheterna till närvaro. Samtidigt är det betydelsefullt att ibland låta
barn leka ostört, det är viktigt att hitta en balansgång.

Förskollärarnas tankar om materialets tillgänglighet
Resultatet visar att det finns motstridiga känslor hos en del av förskollärarna. Det material som
anses farligt görs synligt men otillgängligt av några förskollärare. Då det givetvis är av omsorg
kring barnen men även av tidsbrist som tillgänglig förskollärare blir detta ett dilemma. Vi kan
förstå att det material som kan vara skadligt för de yngsta barnen, exempelvis saxar, inte kan
stå tillgängligt. Däremot kunde till exempel saxar som endast går att klippa i papper med finnas
tillgängligt för att signalera att här kan man klippa. På en avdelning har förskollärarna
observerat hur barnen använder materialet och har det tillgängligt därefter. Vi tolkar det som
om barnsynen och tron på det kompetenta barnet skiljer förskollärarna åt. Trots samtal om
material och påvisandet av var det finns blir barnens skapande och lek negativt påverkad då
tillgängligheten begränsas. Detta styrks av Nordin Hultman (2004, s. 106) som menar att
otillgängligheten blir ett slags maktmedel som förskollärare använder sig av. Dels för att slippa
konflikter men även för att förhindra att barnen använder materialet fel. Vi drar paralleller till
rummet med plockmaterial. Genom ett fönster i dörren kan förskollärarna med en blick styra
barnens lek. Detta förklarar Eriksson Bergström (2017, ss. 34, 40, 61) kan bli en form av ett
maktutövande.
Ur ett barnperspektiv blir materialets placering viktigt. Nordin Hultman (2004, s. 126) redogör
för hur den verkstadspedagogiska diskursen presenterar och gör materialet tillgängligt. Detta
kan appliceras på det som en förskollärare beskriver hur barnen behöver fostras in i materialet
och att barnen får växa med utmaningarna tillsammans med närvarande vuxna. Hur tron på det
kompetenta barnet som själv kan hämta en stol för att nå det som står överst är också något som
blir tydligt i vårt resultat. Det blir även tydligt att de som har materialet tillgängligt har mer tid
för barnen då rummen och materialen blir en tredje pedagog. Detta underlättar för förskollärarna
som slipper avbryta sin medverkan i leken för att plocka fram material. De som har sitt material
tillgängligt ser positivt på detta. De beskriver det som att rummen ska inbjuda barnen till lek.
Detta kopplar vi till vad den sociokulturella teorin fokuserar på, samspelet mellan barnen och
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miljön. I likhet med Nordin Hultman beskriver Franzén (2016, s. 133) hur rummen och
materialet måste göra barnen nyfikna och locka fram en vilja att utforska vad som är möjligt
här. För att kunna skapa dessa inbjudande miljöer behöver förskollärarna själva förstå vilket
material som lockar och inbjuder deras barngrupp till lek. Något som nämns som positivt är att
barnen växer in i ett ansvarstagande över materialet och hur de tidigt får lära sig att sortera,
städa och lämna rummet inbjudande till sina kompisar. Detta hänger delvis samman med den
tredje pedagogen, att rummet tydligt signalerar var sakerna hör hemma och vad som förväntas
av barnen.
Vilket material som görs tillgängligt skiljer sig åt. I resultatet beskriver förskollärarna det olika.
Några förskollärare berättar att de fått påpekanden angående otillgängligt material men av olika
skäl har valt att inte göra något åt det. Nordin Hultman (2004, s. 78) förklarar hur lättstädat
material görs tillgängligt medan ett svårstädat material lättare blir otillgängligt. En förskollärare
förklarar att det blir mycket att städa och därför plockas vissa material inte fram. Detta är något
vi tror direkt påverkar utvecklingen i barnens lek som därför kan avstanna i brist på tillgängligt
material.
Genusperspektivet beskrivs som en viktig utgångspunkt för en förskollärare. Rummen ska
locka samtliga barn till lek men kan ibland behöva förnyas materialmässigt. Vissa material
beskrivs som material där barnen inledningsvis kan behöva bli inspirerade och se vilka olika
användningsområden som finns. Odegard (2015, ss. 108-112) redogör för att förskollärarna har
en viktig roll i hur de presenterar de olika materialen. Det ska finnas en mångfald i materialen
så att alla barn oavsett kön kan hitta något meningsfullt att göra. Förskollärarna behöver
uppmuntra samt utmana barnen till att kombinera och använda en mängd olika material i sin
lek. Materialet som erbjuds ska varieras med form, färg, storlek, tyngd och så vidare för att
locka alla barn. Det blir även tydligt att närvarande och medlekande vuxna är ett behov som
förskollärarna lägger stor vikt vid att tillgodose, även om några beskriver det som svårt att räcka
till för alla barn.
Det mest utmärkande i resultatet om förskollärarnas tankar om materialets tillgänglighet är hur
viktig barnsynen är. Tron på det kompetenta barnet verkar skilja förskollärarna åt och därför
ser de även olika på materialets tillgänglighet. Detta kan bero på att barnsynen är olika men
även hur man som förskollärare väljer att placera sig i den fria leken. Även här handlar det om
barnperspektiv och hur de olika diskurserna blir synliga.

Variationsmöjligheter i material och inomhusmiljö
Resultatet visar att det finns en utbredd tanke om att variera det material som finns. Variationen
sker främst genom att allt material inte finns framme samtidigt. Materialet plockas fram efter
barnens intressen, ålder, mognad, teman samt olika projekt. Materialet som plockas fram igen
upplevs som nytt och spännande för barnen. Bilder från tidigare projekt får ibland stanna kvar
på väggarna för att inspirera nästa grupp med barn. Vi tycker det är positivt att barnen kan få
återuppleva tidigare projekt och gammalt material, eftersom det kan leda till en större variation
i barnens lek. Samtidigt kan barnen enligt Vygotskijs teori som Säljö (2013, s. 62) beskriver
lära av och med varandra. Säljö beskriver att vi blir inspirerade och lär oss av vad tidigare
generationer redan har gjort. Vi kopplar det till att barnen blir inspirerade av det som de äldre
barnen har gjort och vill själva utforska och pröva samma.
En av förskollärarna var självkritisk till att det fanns för mycket material framme på
avdelningen. Upplevelsen var att barnen inte såg vilket material som fanns vilket ledde till att
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förskolläraren fick uppmärksamma barnen på det. Vi förstår att det kan vara svårt att allt
material finns framme. Det behövs plockas undan främst av utrymmesskäl. Det är viktigt att
tänka på vad syftet med materialet är innan det plockas bort. Materialet behöver fylla en
funktion i miljön. Risken med att plocka bort material är att det alltid är samma material som
plockas bort utan vidare eftertanke. Det som plockas bort ska vara något som inte tillför något
i barnens lek och utforskande. Ibland tilltalar ett visst material inte förskolläraren som anser att
det är svårt, smutsigt, stökigt eller kanske väldigt stort. I de situationerna anser vi att det är extra
viktigt att tänka på vad syftet med materialet är. Det ska passa barnens intressen främst inte
förskollärarnas och det som är viktigt för barnen måste vara viktigt för förskolan.
Gemensamt för alla förskollärare är att de uppger barnen som väldigt intresserade av digital
teknik. Tekniken används för att förändra, inspirera i miljön och berika leken. Det sker ofta
genom att projicera olika sorters miljöer på väggen. Miljöerna som projiceras är oftast kopplade
till något barnen visar stort intresse för just nu. Vi ser det som något mycket positivt och
spännande att med hjälp av barnens intressen använda sig av de digitala hjälpmedel som finns.
Enligt Lpfö 98 (rev 2016, ss. 7, 9) är det förskolans ansvar att barnen får prova på en mängd
olika tekniker. Barnen ska utmanas och få komma i kontakt med multimedia och
informationsteknik för att stärka barnens intresse och för att främja det lustfyllda lärandet. Vi
anser att när barn har roligt då kan det ske ett lärande. Genom att ta tillvara på barnens intresse
blir det roligt för barnen och är det roligt så blir det även lustfyllt.
Det ska alltid finnas något material som lockar barnen. Alla barn ska bli tilltalade av något.
Eftersom barns behov och intressen är olika och även varierar måste även materialet och miljön
varieras för att bli meningsfulla. Förskollärarna i studien beskriver att barn som inte hittar något
som känns meningsfullt för dem ofta blir stökiga och oroliga. Det likställer vi med Nordin
Hultmans (2004, ss. 51-52) resonemang om att barn som inte hittar något som känns
meningsfullt att göra uppfattas som stökiga med negativa identiteter. Det ställer krav på att
förskollärarna ska hitta något som lockar och intresserar barnet. Har ett barn fått en negativ
identitet kan det avspegla sig på resten av gruppen. Eftersom barnet blir okoncentrerat kan det
leda till att barnet mest springer omkring och stör de andra barnen som är koncentrerade med
något. I värsta fall leder det till konflikter mellan barnen eftersom de upplever att de blir störda
och att barnet med negativa identiteter förstör. En förskollärare i studien betonar starkt att det
är förskollärarnas skyldighet att erbjuda barnen en miljö som inspirerar och lockar dem. I
enlighet med det resonemanget anser även vi att det inte är barnet med negativa identiteter som
behöver förändras. Det är miljön och materialet som inte är anpassat efter barnets behov eller
intressen.
I resultatet lyfter en förskollärare fram begreppet ”De hundra språken”, begreppet förklaras som
att material och miljö ska locka till nyfikenhet hos alla barn. Förskolläraren beskriver att de
genom att använda många olika uttrycksformer i verksamheten som dans, skapande, tecknande,
drama, bygg-konstruktion och lego med flera erbjuder de barn möjlighet att använda något av
alla de hundra språken som finns. Det ska finnas något för alla och alla ska känna att det är okej
att prova och undersöka det som finns. Förskolläraren förklarar att det är genom detta synsättet
det kompetenta barnet blir tydligt. ”De hundra språken” lyfts även av Lindblad och Jansson
(2016, s. 127) som beskriver att ett material och en miljö som erbjuder olika möjligheter till att
uttrycka sig blir en miljö där barnen kan göra sig hörda. I den miljön finns det alltid ett sätt att
uttrycka sig oavsett sammanhang. Vi kopplar samman detta med Säljö (2013, s.62) som
beskriver att en människa formas efter vad man upplever och är med om, vilken miljö, vilka
redskap som erbjuds samt vilka erfarenheter som skapas. Vår tolkning av detta är att ett barn

30

som bemöts som kompetent och får prova en mängd olika material samt uttrycksformer, i en
miljö som utmanar och inspirerar även blir kompetent och lärandet kan ske på ett lustfyllt sätt.
Det beskrivs i resultatet hur ett material kan användas som brobyggare. Förskollärare kan
använda vissa material för att närma sig ett barn som upplevs som ensamt och utanför. I de
flesta barngrupper finns barn med dessa kännetecken. Förskollärare kan då använda sig av ett
material som lockar barnet till lek och samspel, för att göra barnet mer delaktig i gruppen. Vi
sätter detta i relation till det Kultti och Pramling (2014, s. 367) påvisar i sin studie, att ett
material öppnar upp för tillsammanslek med flera barn. Materialet som lockar kan användas på
ett sätt som lockar flera barn att delta i leken. Det arbetssättet kopplar vi till det som
förskolläraren beskriver som brobyggare. Materialet används som ett sätt för barnet att komma
in i gruppen eller för förskolläraren att närma sig barnet. Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 1718) beskriver en liknande händelse och benämner det som lekens bilder och metaforer. Ett barn
som saknar sin mamma kan med hjälp av ett material associera och skapa likheter för att
underlätta övergången mellan verkligheten att mamma har gått iväg, till leken med materialet
där katten kommer tillbaka till kattungen efter att den hämtat mat. Förskolläraren använder sig
av katten som en brobyggare för att närma sig det ledsna barnet.
Det mest utmärkande i resultatet om variationsmöjligheter i material och inomhusmiljö visar
att variationsmöjligheter i material och miljö är viktigt för barns lärande. Det materialet som
finns framme ska spegla barnens intressen och behov just nu, därför behöver materialet och
miljön förändras hela tiden. Resultatet visar på att förskollärarna ser det som ett ansvar att visa
barnen vad som finns att tillgå, både vad det gäller ny teknik och variationen av material.
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Diskussionsavslut
Vi anser att vi besvarat studiens frågeställningar som är: Hur planerar förskollärarna förskolans
inomhusmiljö? Hur beskriver förskollärarna valet av material? Hur uppfattar förskollärarna
vilken betydelse materialen och inomhusmiljön har för barnens lek? Som resultatet visar
upplevs samtliga förskollärare medvetna om betydelsen av variation i inomhusmiljö och
material samt vilken betydelse det kan få för leken. Vid upprepade tillfällen återkommer vi till
förskollärarnas barnsyn, den påverkar allt som sker och erbjuds i förskolan. Barnsynen påverkar
hur förskollärarna väljer att planera sin inomhusmiljö och vilket material de väljer att erbjuda
barnen. Ser de barnen som kompetenta, följer dess intressen och låter barnen bli
medkonstruktörer då erbjuds en variationsrik inomhusmiljö med ett föränderligt material. Med
den barnsynen är förskollärarna närvarande i barnens lek. Vi tolkar det som att några
förskollärare arbetar mer efter den verkstadspedagogiska diskursen då det framkommer när de
beskriver sina olika inomhusmiljöer. För att ett barns tid på förskolan ska bli meningsfull,
behöver det finnas material och miljöer som barnen lockas att samspela med. Erbjuds inte det
riskerar barnet att bli ensamt och passivt eller okoncentrerat och stökigt. Inomhusmiljön och
materialen blir därmed betydelsefulla för hur vi betraktar och bemöter barnen.
Vi avslutar diskussionen med två citat som samlar ihop och sammanfattar de insikter och
kunskaper vi tagit till oss under studiens gång. Vi börjar med ett citat från Birgitta Kennedy.
Direkt efter följer ett sammankopplande citat från vår respondent Bodil.
Som barn träder jag in i en miljö som bestämmer vad jag har
möjlighet att bli. Ett uttråkat, okoncentrerat barn eller ett barn
som utforskar och undersöker. Vågar vi vuxna se den makt vi har
över miljön och hur den i förlängningen påverkar barnets
utveckling? (Kennedy, 2004, ss. 8-9)
Vi är skyldiga barnen att ha en miljö och ett material som fångar
dem och inspirerar dem, gör den inte det måste det till en
förändring. (Bodil)
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METODDISKUSSION
Metoden som vi här använt oss av i studien är kvalitativa intervjuer av semistrukturerad
karaktär. Lantz (2013, ss. 41-49) beskriver att det är en metod som passar att använda när man
i en studie vill undersöka människors uppfattningar, samt hur de beskriver och känner för det
valda undersökningsområdet och syftet. Vi har i studien varit beroende av respondenternas
berättelser och deras förmåga att uttrycka och förklara sig. Eftersom vi är nybörjare i
intervjuteknik så har förmodligen tillfällen till följdfrågor försummats. En pilotstudie
genomfördes på våra studiekamrater för att säkerställa att frågorna var användbara utifrån syfte
och frågeställningar. Det var givande eftersom vissa frågor arbetades om utifrån svaren vi fick.
Vi hade planerat att genomföra fem intervjuer men omständigheterna gjorde att vi endast
utförde fyra. Den femte intervjun kunde tillfört ny information som vi eventuellt gick miste om,
efter rådgörande med vår handledare valde vi att stanna vid fyra intervjuer. Vi är medvetna om
att vi inte har fått en generell uppfattning om hur förskollärare arbetar med inomhusmiljön, utan
en beskrivning av hur dessa fyra arbetar på sina förskolor.
Alla respondenter i studien valde att få intervjufrågorna före intervjutillfället, det tror vi har
varit mycket givande eftersom de fick tid att tänka igenom sina svar och antagligen kunde svara
mer utförligt. Båda två var närvarande under samtliga intervjuer och det ser vi som en stor
fördel. En av oss ledde intervjun medan den andra antecknade och ställde kompletterande
frågor. Det gjorde att det skapades ett lugn och intervjun blev som ett samtal. Vi använde oss
även av ljudupptagning. Det har varit värdefullt att lyssna på intervjun flera gånger för att inte
missa något som sades. Vid analys och transkribering upptäckte vi att vi hade behövt ställa
några följdfrågor till som vi saknade i ljudupptagningen. En av våra respondenter valde, efter
vårat påpekande om detta, att fortsätta intervjun även om det drog ut på tiden vilket Kihlström
(2012, s. 51) menar kan vara stressande för både respondenten och intervjuaren. Vi upplevde
trots detta att respondenten behöll sitt fokus och lugn under hela intervjun.
Vår upplevelse är att vi fick ett bra material att arbeta efter, några intervjuer var längre än andra
och de innehöll även väsentligt mycket mer material att analysera. Materialet är tillförlitligt
eftersom vi valde att intervjua förskollärare. För att öka reliabiliteten i studien ytterligare krävs
det att det är fler förskollärare som medverkar, men eftersom vi har haft begränsat med tid så
var det inte genomförbart.
Om vi skulle genomföra en liknande studie igen kunde vi använda oss av fokusgruppsamtal för
att få igång en diskussion om vad förskollärarna anser vara betydelsefullt i inomhusmiljön på
förskolan. Det kan leda till att de diskuterar sådant som de uppfattar som viktigt och som ej
framkommit i intervjuerna. Vid fokusgruppsamtal kan även skillnader i synsätt bli tydliga.
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DIDAKTISKA KONSEKVENSER
I studien framkommer det att förskollärarna har ett medvetet arbetssätt när det gäller hur de
planerar inomhusmiljön på förskolan. Förskollärarna ger flera exempel som visar på hur de
arbetar med att förändra i miljön. Det beskrivs vid ett flertal tillfällen att närvaron med barnen
är det viktigaste för att ta reda på vad barnens intressen är. Det leder i sin tur till att miljön och
materialet förändras för att bli meningsfullt för alla barn. Vi ställer oss frågan om vad som
händer om inte förskolläraren är tillräckligt närvarande? Ett av förskollärarens uppdrag enligt
läroplanen är att erbjuda alla barn varierande lärmiljöer. Vi anser att i vår yrkesroll som
förskollärare är det därför betydelsefullt att vi arbetar nära barnen för att synliggöra deras
intressen. Det innebär inte att barnen inte får leka självständigt utan det är en avvägning som
måste göras av förskollärare när de ska vara riktigt nära eller bara i närheten. Barn behöver ges
rika möjligheter till att leka fritt och självständigt för att kunna utvecklas. Vi anser att barn som
hittar en meningsfullhet i materialet som erbjuds och i inomhus miljön blir trygga, självständiga
och kompetenta. Leken i förskolan ska ges stor plats och den bör prioriteras när material och
inomhusmiljö planeras.
Barnsynen som framträder hos flera förskollärare i studien beskriver vi som tillåtande,
förskollärarna ser barnen som kompetenta och med respekt för barnets intressen och behov. När
förskollärare erbjuder en tillåtande inomhusmiljö med ett rikt material som är föränderligt,
anser vi att barnen ges möjlighet till utveckling och lärande i meningsskapande aktiviteter. Vi
är medvetna om att det är tankar som de allra flesta förskollärare bär med sig, den stora
utmaningen blir att genomföra dem i praktiken. Som förskollärare har vi ansvar för att
inomhusmiljön är rolig, meningsfull och lärorik. Miljön och materialet som erbjuds ska
stimulera och utmana barnens utveckling och lärande. Samtidigt ska den inbjuda till lek och
utforskande av omvärlden (Lpfö 98 rev 2016, ss. 4, 6). Vår personliga uppfattning om vad
miljön ska innehålla blir därför av stor betydelse, återigen leder det tillbaka till vilken barnsyn
vi har. I vår yrkesroll som förskollärare behöver vi lyssna på vad barnen säger och gör för att
kunna skapa en inomhusmiljö som är inbjudande samt utmanar barnens lek till ett fortsatt
utforskande och experimenterande. Åberg och Lenz Taguchi (2005, ss. 33-94) menar att det är
först när förskollärarna sett och lyssnat till barnen som de kan skapa en meningsfull
inomhusmiljö som väcker barnens nyfikenhet och lust att söka kunskap. Lusten att söka
kunskap har utgångspunkt i det lustfyllda lärandet, det betonas i Lpfö 98 (rev. 2016) vid flera
tillfällen.
Som avslut på denna studie väljer vi ett citat som vi tar med oss i vår framtida yrkesroll.
Den kloke talar till barnen. Den vise lyssnar till dem.
Öhman (2003, s. 183)

Vidare forskning
Förslag på fortsatt forskning kan vara att jämföra förskolor som är profilinriktade till exempel
montessori, Waldorf och en teknikförskola med en förskola utan en uttalad profil. Syftet kan då
vara att undersöka vilka materialval som görs och vilken påverkan det kan få för barns lärande.
Vid fortsatt forskning skulle man kunna både observera och intervjua för att jämföra om
intervjuerna styrker observationerna. Studien skulle dessutom kunna utföras med ett
socialsemiotiskt perspektiv som fokuserar mer på lärandet i olika situationer än lärprocesser.
Då hade vi kunnat undersöka hur miljön påverkar barns ordförståelse vilket hade gett upphov
till andra frågor om vad som påverkar barns lek.
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TACK
Ett stort tack till alla medverkande förskollärare som delat med sig av sina tankar och sin
kunskap i våra intervjuer. Tack till vår handledare Regina Enedahl som på ett positivt sätt
utmanat och stöttat oss i vårt examensarbete. Det har varit en lärorik process som vi kommer
ha nytta av i vårt framtida yrke som förskollärare. Vi vill även tacka varandra för ett bra
samarbete och en vänskap för livet. Sist men absolut inte minst vill vi tacka familj, nära och
kära som stått ut med oss under dessa tre studieår.
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BILAGA 1
MISSIVBREV
Hej!
Vi är två lärarstuderande på Högskolan i Borås med inriktning mot förskolan. Vi är pedagogiskt
verksamma under våra studier och har en lång bakgrund som barnskötare. Denna sista termin
ska vi skriva vårt examensarbete inom pedagogik på 15 hp.
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av inomhusmiljön, materialval
och dess betydelse för barns lek i förskolan.
Tid och plats för intervju kommer vi gemensamt överens om och intervjuerna kommer att som
längst pågå i 30 minuter. Vid intervjun så kommer vi att spela in det som sägs. Direkt efter
användandet kommer det att raderas. I hela vår undersökning så utgår vi från Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer som är;
• Informationskravet
• Samtyckeskravet
• Konfidentialitetskravet
• Nyttjandekravet
Dessa fyra principer innebär att allt insamlat material till denna undersökning kommer att
hanteras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den. Det material som framkommer
används bara för just denna undersökning. Alla deltagare blir informerade om undersökningens
syfte samt vad den innebär. Det är frivilligt att delta och även att avbryta sin medverkan under
undersökningens gång. Alla identiteter kommer att skyddas på så sätt att alla förskollärare och
förskolor får fiktiva namn. Under hela vårt arbete får vi återkommande vägledning av vår
handledare.
Vi är mycket tacksamma för din medverkan, den är viktig och värdefull för vår undersökning.
Är det något som ni undrar över så är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare.
Jennie Andersson
Åsa Andersson
xxxxxxx
xxxxxxx

Handledare
Regina Enedahl

BILAGA 2
INTERVJUFRÅGOR
Vi vill intervjua dig angående materialval och inomhusmiljöns betydelse för barns lek i
förskolan. Med inomhusmiljön menar vi möblering, material och placering av material.
Nedanstående frågor syftar till att besvara huvudfrågorna som är: Hur planerar förskollärarna
förskolans inomhusmiljö? Hur beskriver förskollärarna valet av material? Hur uppfattar
förskollärarna att barnen använder sig av inomhusmiljön och materialen i leken?
1. Hur länge har du varit verksam på denna förskola samt i detta arbetslag?
2. Vad utgår ni ifrån när ni utformar den pedagogiska miljön?
3. Är barnen delaktiga i utformandet av inomhusmiljön?
4. Vad har ni utgått ifrån när ni har valt det material som ni har på avdelningen?
5. Hur får ni kunskap om barnens intressen?
6. Beskriv hur ni tänker när det gäller variationsmöjligheter i material?
7. Beskriv hur ni tänker när det gäller materialets tillgänglighet?
8. På vilka sätt uppmuntrar er inomhusmiljö och dess material till lek?
9. Hur uppfattar du att barnen stimuleras av materialet i leken
10. Är er inomhusmiljö konstant eller föränderlig, om föränderlig i så fall hur?
Finns det något angående den pedagogiska miljön som ni känner att våra frågor inte täckt in, men
som ni vill berätta?
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