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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Alla har en barnsyn. Synen färgar vilka förväntningar man har på barnet och det 
påverkar hur man bemöter barnet. Som pedagog är det viktigt att tänka igenom hur man ser på 
barnet eftersom det sätt som man bemöter barnen på formar dem. Förr sågs barnen som 
tomma kärl som måste fyllas, idag ses barnet som kompetent med medfödda resurser och 
möjligheter som det måste få möjlighet att utveckla. Innemiljön på förskolan är en viktig 
faktor för barnens utveckling. Hur pedagogerna utformar miljön på förskolan har betydelse 
för om barnet får möjlighet att utveckla sina kompetenser. Vilken höjd det är på möblerna, 
vilket material som finns och tillgången till det sänder ut signaler till barnen om pedagogernas 
förväntningar på dem. Vilket material och vilka aktiviteter som barnen kan ägna sig åt spelar 
stor roll för vilka kompetenser de kan utveckla. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om pedagoger formar innemiljön på förskolan 
1-3 år för att stimulera det kompetenta barnet. Vi vill titta på hur innemiljön ser ut på 
förskolor idag, vilket material det finns på avdelningarna, hur det är placerat och hur höga 
möblerna är. Vi vill även ta reda på om pedagogerna ser de små barnen som kompetenta och 
hur de tänker kring innemiljön i förhållande till det kompetenta barnet. 
 
Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie där vi har använt oss av observationer och intervjuer. 
Studien genomfördes på fem olika småbarnsavdelningar inom samma kommun. Besöken på 
förskolorna inleddes med en observation av innemiljön. Därefter gjordes en intervju med en 
förskollärare från den avdelningen. 
 
Resultat: Det fanns både likheter och olikheter mellan de olika förskolorna och mellan 
pedagogerna. Vilket material som fanns på förskolorna var tämligen lika. Något som skiljde 
sig åt mer mellan de olika förskolorna var barnens tillgänglighet till materialet. Även 
pedagogernas barnsyn och syn på det kompetenta barnet var olika. Pedagogernas syn på vad 
ett kompetent barn är varierade, vilket man till stor del kunde se genom hur avdelningarna var 
utformade. 
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Inledning 
Under årens lopp har synen på de små barnen i vårt samhälle förändrats. Förr sågs de som 
objekt som man skulle se efter, de ansågs inte kunna samspela med sin omgivning och inte 
heller kunna göra egna val (Sommer, 2005). Synen på de små barnen har förändrats mycket 
de senaste åren och numera anser man att de kommunicerar och har en egen vilja redan från 
födseln. De små barnen ses idag, ur ett forskningsperspektiv, som kompetenta (Bjervås, 2003; 
Lindahl 1998; Brodin & Hylander, 1997). 
 
Vi har under vår utbildning till lärare med inriktning mot förskola, förskoleklass (0-6år) 
kommit i kontakt med ett antal småbarnsavdelningar (1-3år) där möblering, material och dess 
placering har varit mer eller mindre anpassat för de små barnen. Materialet har ibland stått 
högt upp på hyllor eller i skåp där barnen inte har haft möjlighet att själva kunna plocka fram 
det. På andra avdelningar har materialet funnits tillgängligt för alla barn att använda när andan 
fallit på. Även inredningen har varierat i tillgänglighet för barnen. Antingen är krokar, bord 
och hyllor på barnens nivå eller så är de på en vuxens nivå så att barnen måste be om hjälp för 
att kunna nyttja de olika tingen på avdelningen. Detta fick oss att fundera kring hur tillgången 
till material, materialets placering och förskolans inredning förhåller sig till synen på de små 
barnen som kompetenta. 
 
Det finns en hel del forskning om innemiljön, om leken i förhållande till innemiljön och om 
leksaker och material som finns på förskolan (Almqvist, 1991; Trageton, 1995). Forskningen 
är dock ofta gjord bland de äldre barnen. Det finns även forskning om hur pedagogens 
barnsyn kommer till uttryck i handlingar och i bemötandet av barnen. Däremot finns det 
egentligen ingen forskning om hur pedagogernas barnsyn kommer till uttryck i hur de har 
utformat innemiljön. I vår studie vill vi därför undersöka hur pedagoger formar innemiljön i 
förhållande till det kompetenta barnet på småbarnsavdelningar (1-3 år). Kan vi se något 
samband mellan pedagogernas barnsyn och hur innemiljön är utformad och hur ser det 
sambandet i så fall ut? Vi kommer sedan att göra kopplingar till Läroplan för förskolan (Lpfö 
98) eftersom det är det styrdokument som pedagoger i förskolan ska arbeta efter. 
 
Vår studie är av intresse för de små barnen och de pedagoger som kommer i kontakt med dem 
men även för samhället i stort. Både pedagogernas syn på barnet och hur innemiljön är 
utformad påverkar barnens chanser att utvecklas till kompetenta samhällsmedborgare. 
 

Hur den pedagogiska miljön är organiserad, det vill säga hur lärare i förskolan tänker kring 
samt presenterar och organiserar rum och materiel, är också en viktig del i hur pass 
kompetenta barn har möjlighet att vara och vilka kompetenser de har möjlighet att utveckla 
(Bjervås, 2003, s. 74-75). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om pedagoger formar innemiljön på förskolan 1-3 år 
för att stimulera det kompetenta barnet. 
 
Våra frågeställningar är: 

• Ser pedagogen barnet som kompetent? 
• Vilket material finns? 
• Hur är materialet placerat? 
• Vilken höjd är det på möblerna? 
• Hur ser pedagogen på möbler och material i förhållande till barnets kompetens? 

 
Genom att observera innemiljön samt genom att ställa frågor om pedagogernas tankar om 
innemiljöns utformning, barnens möjligheter att använda materialet och möblerna samt vad 
begreppet det kompetenta barnet innebär för pedagogerna kommer vi att kunna dra slutsatser 
kring om pedagogerna ser barnen som kompetenta och om de har utformat avdelningen 
därefter. 
 
 
 

Forskningsbakgrund 

Barnsyn 
Alla människor har en barnsyn, oavsett om vi är medvetna om det eller inte så ser vi på barn, 
om vi över huvud taget ser dem, ur ett visst perspektiv (Campner & Persson, 2000; Åberg & 
Lenz Taguchi, 2005). Sommer (2005) menar att de flesta har en föreställning om vad som är 
rätt och fel, så även om hur barn skall eller bör vara. Han beskriver det som att man ser genom 
ett färgat filter och att det filtret även färgar barnen. ”Det handlar om de vuxnas inställning till 
barnet som en person med förmågor, avsikter, behov och önskningar och i den mån man anser 
sig behöva ta hänsyn till dessa” (Johansson, 2005. s. 89). Hur barnsynen ter sig kommer till 
uttryck i hur vi bemöter barnen i olika situationer. Som pedagog är det därför viktigt att man 
med jämna mellanrum reflekterar kring sin barnsyn och på vilket sätt den yttrar sig eftersom 
barnsynen i förlängningen påverkar den pedagogiska verksamheten (Bjervås, 2003). Hur 
pedagogen ser på och bemöter barnet har även stor betydelse för vad barnet faktiskt kommer 
att klara av i olika situationer. Förväntar man sig att barnet inte kan klara av vad det företar 
sig klarar det troligen inte heller av det (Brodin & Hylander, 1997). 
 
Ett sätt att se på barn är att de hela tiden behöver utvecklas och förbättras, de är otillräckliga 
och det är barnens svagheter som ligger i fokus (Nordin-Hultman, 2004). Ett annat synsätt är 
att se barnen som underordnade pedagogerna där pedagogen alltid vet vad som är bäst för 
barnen, sett ur pedagogens perspektiv. Det kan leda till att pedagogen uppfattar barnens 
handlade negativt och begränsar dem istället för att försöka förstå deras intentioner 
(Johansson, 2005). Att barnen skulle vara oskrivna blad eller tomma kärl som pedagogerna 
ska fylla är även det ett sätt att se på barn (Campner & Persson, 2000; Sommer, 2005). Barnen 
kan även uppfattas som människor med olika potentiella förmågor som de behöver 
handledning och draghjälp av pedagoger, för att uppnå när rätt tillfälle uppkommer 
(Johansson, 2005). Ytterliggare ett sätt att se på barn är som kompetenta barn som har 
kompetenser, resurser och en nyfikenhet, vilket betyder att barnen har möjligheter och 
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förmågor att klara av saker och ting och att pedagogerna ser dessa och låter dem få komma till 
uttryck (Bjervås, 2003; Pramling Samuelsson & Sherdian, 1999; Sommer, 2005). 
 

Historik 
Hur man har sett på barn har förändrats under årens lopp. Empiriska studier har lett till att 
man drastiskt har ändrat uppfattning om hur små barn utvecklas (Sommer, 2005). Mellan 
1960- och 1970-talet menar Sommer (2005) att det skedde ett paradigmskifte vilket innebär 
att flera av de grundläggande teorierna inom småbarnsforskningen förändrades.  
 
Fram till 1960-talet ansågs det lilla barnet vara bräckligt, beroende och sårbart. Barnet ansågs 
inte heller ha någon uppfattning om den värld som fanns runtomkring. Forskningens fokus låg 
på att barnet utvecklades genom att genomgå olika kritiska perioder under barndomen som 
sjukdom. Det forskades mest kring sjukdom i bardomen och dessa generaliserades till att vara 
den normala utvecklingen hos små barn (Sommer, 2005). 
 
Inför 1970-talets början insåg man att den tidigare fokuseringen på det sjukliga inte var helt 
korrekt och att man hade underskattat det lilla barnets förmågor. Studierna tog inte längre sin 
utgångspunkt i det patologiska utan fokuserade mer på det friska. Fokus flyttades från ”vad-
som-kan-gå-fel” till att fokusera på hur barnet utvecklas i helhet (Sommer, 2005). Metoderna 
för hur man genomförde studierna förändrades även de. Tidigare genomfördes studierna 
genom samtal med föräldrar till barnen och andra närstående. Vuxna intervjuades även om 
hur deras barndom var och därmed fick man information om små barn. Under 70-talet 
förändrades dock tillvägagångssätten och man hittade metoder som att filma det lilla barnet i 
olika situationer eller att ge barnet en elektronisk napp som mäter hur hårt barnet suger på den 
i olika sammanhang. Det ledde till att det blev möjligt att studera de små barnen mer direkt 
istället för att gå genom andra för att få information (Brodin & Hylander, 1997). 
 
Flera kända teoretiker har haft teorier om små barns utveckling. Arnold Gesell menade att 
barn utvecklas genom biologisk mognad och arv. B.F. Skinner påstod att barn utvecklas 
genom vad de lär sig utifrån stimuli i miljön medan Jean Piaget och Lev Vygotsky hävdade 
att barnet utvecklas genom hur deras tänkande utvecklas. Gemensamt för alla teoretikerna var 
att de ansåg att barnet var oskrivna blad vid födseln och att de sedan började utvecklas 
(Brodin & Hylander, 1997). 
 
Idag menar flera forskare att barnet har en del grundkompetenser redan från födseln. Niss & 
Söderström (1996, s. 16) menar att forskaren idag betraktar ”det lilla barnets utveckling som 
en komplicerad, interaktionistisk process där barnet är en aktiv, social och kompetent 
samspelspartner”. Istället för att se på barnet som bräckligt och sårbart ser man det i dag som 
resilient och kompetent (Emilson, 2003; Sommer, 2005; Stern, 2003). Det här sättet att se på 
barn kommer även till uttryck i Lpfö 98: 
 

Verksamheten skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och 
utveckling (s. 3). 
 
Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val 
utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna 
förmågan skall på så vis grundläggas och växa. … Omsorg om det enskilda 
barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i 
förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. … 
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Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet (s. 4). 
 
Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med 
de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och 
mening. De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. 
Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras 
vilja och lust att lära skall stimuleras. … I förskolan skall barnen möta vuxna 
som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både 
det enskilda barnet och barngruppen (s. 5). 
 
Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i 
arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande. Kunskap är inget 
entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 
motivation och drivkraft att söka kunskaper. … Förskolan skall ge barnen stöd 
i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande 
individer. … Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom 
egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter (s. 
6). 
 
Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid 
väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och 
andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt (s. 7). 

 
För pedagogerna på förskolan innebär ovanstående citat att de skall utforma verksamheten så 
att de efterlevs. I Lpfö 98 (s. 4) står det även att ”Alla som verkar i förskolan skall hävda de 
grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider 
mot dessa värden”, vilket betyder att pedagoger måste följa läroplanen. Om de inte kan arbeta 
på ett sätt så att värderingarna efterlevs bör de inte arbeta i förskolan. Det förutsätts att 
pedagogerna har de egenskaper och pedagogiska redskap som behövs för att läroplanens 
intentioner ska efterlevas. Den kunskapssyn som förmedlas i läroplanen förutsätter att 
pedagogerna har en viss syn på barn (Pramling Samuelsson & Sherdian, 1999). 
 

Det kompetenta barnet 
Det kompetenta barnet är ett uttryck som kommit att användas allt oftare. Studier visar att 
barn har flera grundläggande kompetenser redan från födseln. När barnet vid cirka ett års 
ålder börjar förskolan har det utvecklat ytterliggare kompetenser. Det finns dock många fler 
kompetenser att utveckla därtill än de som barnet redan har förvärvat. Forskare ansåg tidigare 
att det nyfödda barnet var ett oskrivet blad och att det inte hade någon uppfattning om att det 
var en del av en omvärld. Nu menar flera forskare att barnet är nyfiket, resursrikt, aktivt, har 
en egen vilja och utforskar världen redan i ettårsålder. Det observerar, tänker och resonerar 
(Brodin & Hylander, 1997; Emilson, 2003; Lindgren, 2006; Niss & Söderström, 1996; 
Pramling Samuelsson & Sherdian, 1999; Sommer, 2005). Det finns idag forskare som helt 
stödjer denna teori, forskare som delvis stödjer den och forskare som inte alls stödjer teorin 
men begreppet det kompetenta barnet får en allt starkare position (Lindgren, 2006). 
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Sommer (2005) påpekar dock att det är viktigt att inte tolka detta sätt att se på barn som om de 
skulle vara motståndskraftiga eller robusta. Även om barnen har flera grundläggande 
kompetenser från födseln behöver de också omsorg och fostran under hela sin uppväxt menar 
Sommer. Här uppstår lätt ett dilemma för pedagogerna i förskolan. Hur förhåller man sig till 
ett barn som både är sårbart, beroende och kompetent? Det blir en utmaning att se till att 
bejaka och bemöta alla dessa sidor hos barnet (Johansson, 2005; Kjørholt, 2001). 
 
Pedagogens sätt att bemöta barnet har stor betydelse för om barnet hjälps eller stjälps i sin 
strävan att utveckla fler kompetenser. En tillmötesgående pedagog lyssnar på barnets 
intentioner, stöttar barnet i dess göranden och ser dess potential. Fokus ligger på vad barnet 
kan vilket leder till ett respektfullt bemötande. Pedagogen blir en medspelare som leder barnet 
i dess användande av förvärvade kompetenser för att lösa problem i olika sammanhang och på 
så vis förvärva nya kompetenser. Barnet är med och skapar sin egen kunskap (Bjervås, 2003; 
Brodin & Hylander, 1997; Haugen,  2006; Pramling Samuelsson & Sherdian, 1999). Sommer 
(2005) påpekar att det även är viktigt att man som pedagog ser till att barnet inte tar sig an 
saker som är alldeles för svåra. Om barnet stöter på oövervinnliga utmaningar vid flera 
tillfällen kan det leda till att barnet tappar tron på sin kompetens istället för att erövra nya 
kompetenser. Hur pedagogerna utformar miljön på förskolan har även det betydelse för om 
barnet får möjlighet att utveckla sina kompetenser (Bjervås, 2003). 
 

Innemiljön 
En viktig faktor för kvaliteten i förskolan är innemiljön (de Jong, 1995). Barn utvecklas inte 
bara av att de blir äldre utan de påverkas även av innemiljön. Båda faktorerna är 
förutsättningar för barnens utveckling. Barn lär sig i interaktion med miljön (Engdahl, 
Hallström-Welén & Rindsjö, 1998; Nordin-Hultman, 2004 Sträng & Persson, 2003). Barnen 
blir det som miljön påverkar dem till. Ett barn som är kompetent och socialt är en del av en 
kompetent och social miljö och ett barn som är passivt eller har problem att koncentrera sig är 
en del av en miljö där barnet blir understimulerat (Nordin-Hultman, 2004). Att pedagogen är 
medveten om innemiljöns betydelse och möjligheter är därmed av stor vikt. Pedagogen bör 
fråga sig hur miljön uppfattas av barnen (Skolverket, 1998; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
 
Förskolans innemiljö ska vara trygg, spännande och locka till lek och lärande och vara en 
miljö som barnen med sin nyfikenhet kan utforska (Campner & Persson, 2000; Lpfö 98; 
Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Enligt Lindahl (1998) och Johansson (2005) så bör 
innemiljön vara tillåtande och dessutom stimulera barnens intellekt med olika intryck. Hur väl 
pedagogen lyckas med att skapa en stimulerande innemiljö för barnen spelar stor roll för vad 
barnen lär sig (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
 
Innemiljön i svenska förskolor är i regel indelad i olika avdelningar och varje avdelning är 
indelad i olika avgränsade rum. Aktiviteterna och materialet i dessa rum är därmed oftast 
avgränsade från varandra och strikt reglerade. Gränserna är ofta starkt markerade såsom 
gränsen mellan målarrum och dockvrå. Innemiljön är ofta prydlig och välvårdad. Med en 
sådan strikt uppdelning är det svårt för barnen att ta egna initiativ (Nordin-Hultman 2004). 
Det finns många symboler för ordning i förskolan så som namnlappar, stationära leksaker, 
klädhyllor, rumsindelning och lådor (Ehn, 1983). 
 
Campner & Persson (2000), Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) och Röthle (2006) 
förordar att innemiljön bör vara flexibel så att barnen och personalen ska kunna möblera om 
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utifrån vilka aktiviteter som pågår och efter vad barnen är intresserade av för tillfället. Det 
skall vara möjligt för barnen att ta egna initiativ utan att behöva be de vuxna om hjälp. 
 
Innemiljön i förskolan sänder ut signaler om vad barnen har möjlighet att göra och vilken syn 
pedagogerna har på vad barnen kan göra. Innemiljön sänder också ut signaler om vad barnen 
inte kan göra. Beroende på vilket material som finns och hur det är placerat och vilka möbler 
som finns får barnen en uppfattning om vad de får och inte får lov att göra (Bjervås, 2003; 
Campner & Persson, 2000; Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999; Åberg & Lenz Taguchi, 
2005).  
 
Trots olika tankar om hur innemiljön på förskolan skall vara utformad så har det hemlika 
genomgående betonats i förskolans historia och så även idag. Det hemlika kan vara fina 
gardiner, prydnadsföremål och tavlor med trevliga motiv. En hemlik innemiljö i förskolan 
sänder ut signaler om att det man gör i förskolan liknar det man gör i hemmet (Campner & 
Persson, 2000; Nordin Hultman, 2004; Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999; Skolverket, 
1998). 
 
För att barnen skall kunna utveckla sina olika kompetenser såsom exempelvis grov- och 
finmotorik, språkförmågan och konstnärliga färdigheter skall innemiljön erbjuda olika 
aktiviteter, material och vara flexibel. Hur innemiljön är utformad avgör till stor del vilka 
kompetenser barnen kan utveckla och använda (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, 
Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  
 
Att barnen har inflytande över innemiljön är av stor vikt liksom att de har möjlighet att göra 
egna val och ta egna initiativ. När pedagogerna ska utforma innemiljön är det därför viktigt att 
de utformar den utifrån de barn som ska vistas där och därmed utifrån deras behov och 
intressen. Det innebär att innemiljön måste kunna förändras efter nya barn och barngrupper 
(Campner & Persson, 2000; de Jong, 1995; Emilson, 2003; Lpfö 98; Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 1999; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). För att kunna utforma en miljö måste 
pedagogen lyssna på barnens tankar så att de blir delaktiga (Emilson, 2003; Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Barnen bör också ha tillgång 
till utrymmen och vrår där de kan få vara i fred och agera ostörda (de Jong, 1995; Ehn, 1983; 
Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  
 

Innemiljöns historik 
1836 bildades den första småbarnsskolan i Stockholm. Småbarnsskolan var till för barn från 2 
till 7 år och där skulle det finnas ett skolrum, ett lekrum, ett kök och ett rum för barn som var 
mer begåvade (Engdahl, Hallström-Welén & Rindsjö, 1998). 
 
Barnträdgårdar introducerades i Sverige av Friedrich Fröbel i mitten på 1800-talet. Fröbel 
hade noga arbetat fram precisa anvisningar för hur innemiljön på barnträdgårdarna skulle 
utformas, hur de skulle inredas och vad det skulle finnas för material (Engdahl, Hallström-
Welén & Rindsjö, 1998). 
 
I slutet av 1800-talet bildades så kallade barnkrubbor av personer med intresse för barnfrågor. 
Östra barnkrubban hette en barnkrubba i Malmö, där fanns sovbritsar, en inhägnad hög hage 
som kallades lekram och som vaktades av en salsvakt. Flera av barnkrubborna och 
småbarnsskolorna gjordes successivt om till barnträdgårdar eller lades ner (Tallberg Broman, 
1995). 
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Från 1930-talet har statliga utredningar och pedagogiska program formulerat anvisningar om 
hur innemiljön i förskolan bör utformas. Diskussion om innemiljöns utformning har även 
skett i förskolans intresse- och facktidningar (Nordin-Hultman, 2004). 
 
I ”Socialstyrelsens råd och anvisningar” från slutet av 1950-talet beskrivs det hur förskolans 
innemiljö helst ska vara hemlik. Det ska finnas gott om plats för av- och påklädning, ett rum 
för måltiderna, ett lek- och byggrum, ett rum där det ska finnas plats att lägga ut barnens 
madrasser vid vilan och ett badrum som är till för hygien och omvårdnad (Nordin-Hultman, 
2004). 
 
I Barnstugeutredningens (BU) betänkande från 1972 framhålls det att inne- och utemiljön ska 
komplettera varandra men att det ska finnas utrymme för både lugna och livliga lekar och 
aktiviteter i innemiljön. Planlösningen skall underlätta i övergångarna mellan olika aktiviteter. 
Lekområdena ska planeras så att de inte stör måltider, sömn och vila och vice versa. Både 
ordning och struktur samt flexibilitet i lokalerna skulle eftersträvas. Barnstugeutredningen var 
en motdiskurs till att förskolans miljö skulle vara hemlik med sitt verkstadspedagogiska 
tänkande. Enligt det verkstadspedagogiska tänket skulle förskolan komplettera hemmet, 
snarare än att vara en förlängning av det. Det skulle till exempel finnas utrymmen för slöjd 
och för att måla (Engdahl, Hallström-Welén & Rindsjö, 1998; Nordin-Hultman, 2004). 
 
Socialstyrelsen gav även detaljerade beskrivningar på hur en barnstuga skulle inredas i en rad 
skrifter under 1970-talet. Socialstyrelsens råd var precisa och gällde allt från vilket 
väderstreck förskolan skulle ligga i till takhöjder, storlek på möblerna och hur många 
kvadratmeter yta det krävdes per barn (Engdahl, Hallström-Welén & Rindsjö, 1998; Nordin-
Hultman, 2004).  
 
1984 började kommunerna få mer ansvar för förskolornas utformning och Socialstyrelsens 
inflytande över planlösningen minskade. Socialstyrelsen kom med ”Pedagogiskt program för 
förskolan” 1987. Enligt detta program skulle innemiljön planeras så att man kunde variera 
naturligt mellan lugna och livliga aktiviteter. Innemiljön skulle också vara variationsrik och 
erbjuda olika typer av material. Instruktionerna var kortare och mindre precisa än i skrifterna 
från 1970-talet. Kommunerna fick till följd av detta utarbeta kommunala riktlinjer för 
förskolan. Socialstyrelsen publicerade dock 1989 råd om hur innemiljön skulle utformas, 
vilka rum som skulle finnas och vad som skulle finnas i dem för barnens aktiviteter (Engdahl, 
Hallström-Welén & Rindsjö, 1998; Lindahl, 1998; Nordin-Hultman, 2004). 
 
Ansvaret för förskolan överfördes 1996 från socialdepartementet till 
utbildningsdepartementet. 1998 övertog också skolverket tillsynsansvaret över förskolan från 
socialstyrelsen. Förskolan fick också sin första läroplan 1998. Läroplan för förskolan (Lpfö 
98) är mycket kortfattad och övergripande kring hur innemiljön ska utformas. Innemiljön ska 
vara trygg, inbjudande, locka till lek och lärande samt ta vara på barns naturliga vilja att 
utforska sin omgivning (Engdahl, Hallström-Welén & Rindsjö 1998; Lpfö 98). 
 

Möbler 
Möbleringen är en del av innemiljön och den sänder ut signaler till barnen. Beroende på 
vilken höjd möblerna har sänder de ut olika signaler. Bjervås (2003) frågar vilka signaler som 
sänds ut till barn som bara ser bords- och stolsben för att borden och stolarna är så höga. 
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Trageton (1995) ställer sig dessutom frågande till stora bord eftersom de tar mycket av 
lekutrymmet och lek pågår under en större del av dagen än vad matsituationen gör. 
 
Det är viktigt att kunna möblera om på en småbarnsavdelning utifrån hur barnens lek 
utvecklas och efter deras lekbehov (Niss & Söderström, 1996). För att barnen skall kunna 
möblera om fritt är flyttbara skärmar ett bra hjälpmedel. För att möblera för både barn och 
vuxna kan inredningen bestå av möbler i både barn- och vuxenstorlek (Campner & Persson, 
2000).  
 
Det är viktigt att barnen ska kunna hitta materialet själva och kunna ta fram och lägga tillbaka 
det. Med en inredning i barnens höjd med låga hyllor har barnen möjlighet att ta fram det som 
de själva är intresserade av eftersom de både når och ser vad som erbjuds. För att barnen ska 
veta vad som finns i lådor kan man sätta bilder på dem (Niss & Söderström, 1996; Röthle, 
2006). 
 
En spegel är en viktig del av inredningen på en småbarnsavdelning. I spegeln kan barnen 
upptäcka och få syn på sig själva men även se hur de ser ut i olika leksituationer som lekar där 
de klär ut sig. Det är viktigt att spegeln är i helfigur och sitter i barnens höjd (Almqvist, 1991; 
Brodin & Hylander, 1997; Niss & Söderström, 1996). 
 
Barn som är mellan två och tre år gamla älskar att springa omkring, skutta och klättra 
(Almqvist, 1991). Det kan vara bra att tänka på detta när man möblerar så att utrymme finns. 
 

Möbleringen historiskt 
I början av 1900-talet betonades inom Fröbelpedagogiken att inredningen i barnträdgårdarna 
skulle vara barnanpassad och därmed menades att möblerna skulle vara låga och att barnen 
skulle ha möjlighet att själva ta fram material (Nordin-Hultman, 2004). Även när HSB byggde 
så kallade lekstugor i slutet på 1920-talet så var barnanpassad inredning viktig. Detta för att 
barnen skulle klara så mycket som möjligt själva så att de inte blev beroende av de vuxnas 
hjälp. All inredning såsom bord, stolar och handfat skulle vara i barnens höjd (Engdahl, 
Hallström-Welén & Rindsjö, 1998). 
 
I slutet av 1950-talet skulle förskolans inredning vara hemlik. Detta ledde till att inredningen 
utformades så att barnen endast hade tillgång till vatten i toalett/tvättrummet och inte till 
laborerande verksamhet eller lek utan istället bara för hygien. Det fanns stora, höga bord för 
matsituationerna och en stor tambur (Nordin-Hultman, 2004). 
 
1975 förordade socialstyrelsen också att det även skulle finnas möbler i vuxenhöjd, eftersom 
förskolan var de vuxnas arbetsmiljö. Efter det byttes mycket av de låga barnmöblerna på 
förskolorna ut mot vuxenmöbler. Det var även då barnen började sova på madrasser på golvet 
under vilostunden från att tidigare oftast ha sovit i spjälsängar (Engdahl, Hallström-Welén & 
Rindsjö, 1998). 
 

Material 
Pedagogerna på förskolorna bör ha stor kunskap om material och hur det kan inspirera barnen. 
Det är viktigt att det finns ett syfte med det material som man köper in till förskolan. En del 
av materialet på förskolan är leksaker. Leksaker har genom historien oftast haft ett 
pedagogiskt syfte (Almqvist, 1991). 
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Materialets historik 
Friedrich Fröbel som var pedagog på 1800-talet skapade lekföremål som mjuka bollar och 
träklossar. Detta för att han såg ett samband mellan barns inre liv och leksaker. Lekföremålen 
kallades för Fröbelgåvorna. Utformningen av lekföremålen som han skapade har än i dag stor 
påverkan på hur leksaker ser ut och vilka leksaker som finns på förskolorna (Almqvist, 1991; 
Tallberg Broman, 1995). 
 
Under 1940- och 1950-talet var sömnad, slöjd och pappersvikning aktiviteter som barnen fick 
ägna sig åt. I bland kom till exempel en snickare på besök till barninstitutionerna för att bistå 
barnen när de snickrade (Tallberg Broman, 1995). 
 
I pedagogiskt program för förskolan 1987 nämns mycket lite om leksaker, men mer om 
lekmaterial så som papper, pinnar och stenar. Där står även att miljön ska vara variationsrik 
och stimulerande och att det därmed ska finnas ordentligt med olika material som böcker, 
bygg- och konstruktionsmaterial, pussel och spel (Lindahl, 1998; Nelson & Nilsson, 2002). 
I Lpfö (98) nämns det inte mycket om material men det pekas på att barn ska få möjlighet att 
testa olika material och tekniker. 
 

Vilket material bör finnas och varför 
En viktig del av kvalitén i innemiljön och därmed även kvalitén i förskolan är vilket material 
som finns (Trageton, 1995). Vilket material pedagogerna ger barnen tillgång till spelar stor 
roll för vad de kan åstadkomma, pröva och upptäcka (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
 
Vilken ålder barnen har på förskoleavdelningen är viktigt för vilket material som bör finnas, 
stora och små barn har ofta olika behov och lockas, roas och lär av olika material (Röthle, 
2006). 
 
På en småbarnsavdelning bör det finnas många saker av samma sort. Detta för att barnen ska 
kunna leka med likadana saker samtidigt (Niss & Söderström, 1996). Det bör inte finnas för 
mycket saker utan det är bättre att man byter ut materialet ibland. Detta för att barnen ska få 
bättre överblick och inte bli för överväldigade av allt material (Röthle, 2006). 
 
Material såsom sand, vatten och lera är föränderliga material som lockar till lek och 
utforskande. Små barn finner stort nöje i att leka med dessa. Materialet påverkas av vad barnet 
gör med det så som faller isär, formas och delar sig (Almqvist, 1991; Bakke, 2006). 
 
När små barn ska skapa med färg, papper och lera är händerna det första och viktigaste 
verktyget, efterhand kan man lägga till andra verktyg såsom svampar, saxar och penslar. 
Stafflier eller stora spännpapper är bra hjälpmedel eftersom små barn ofta gör stora 
armrörelser (Almqvist, 1991, Niss & Söderström, 1996). 
 
Små barn tycker i regel om att leka med lådor, tömma ur och lägga i deras innehåll om och 
om igen. De små barnen lockas också av ting som är orgelbundna och taggiga så som skallror, 
mobiler och kvastar. Den runda bollens form är också lockande och är överraskande i hur den 
rör sig vid beröring (Röthle, 2006). Dragleksaker brukar små barn tycka om. De gillar även 
fordon som de kan sitta grensle på och sparka sig fram med (Almqvist, 1991). 
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Enligt Almqvist (1991) och Niss och Söderström (1996) behöver små barn verklighetstrogna 
leksaker till hjälp när de leker fantasilekar eftersom deras egen fantasi inte är något de har 
fullständig tillgång till. Det kan vara dockserviser och leksaksverktyg. För de små barnen kan 
väskor, skor, mantlar och olika tygstycken inspirera och stimulera deras fantasi och deras lek 
(Almqvist, 1991; Campner & Persson, 2000; Niss & Söderström, 1996). 
 
Barn i åldern noll till tre år har stor behållning av att klistra, såga och snickra och det är ett 
mycket bra sätt att träna deras koncentrationsförmåga. Men det är viktigt att pedagogen kan 
överblicka aktiviteten hela tiden och att man har sågar och liknande upphängda högt på 
väggen så att säkerheten inte äventyras (Trageton, 1995). 
 
Det bör finnas en dator på varje avdelning så att barnen själva ska kunna öva sig på tekniken 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
  
För att barnet ska få möjlighet att skapa och uttrycka sig på olika sätt behöver det finnas en 
miljö med material och utrymmen som möjliggör detta. Materialet bör finnas tillgängligt 
dagligen och barnen ska själva ha tillgång till det. Genom att få göra egna val växer 
självförtroendet och barnen blir mer självständiga (Campner & Persson, 2000; Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999). Det finns en stor glädje i att kunna själv (Brodin & Hylander, 
1997). Barnen bör även kunna få flytta material mellan rummen (Johansson, 2005). 
 
Olika material och lek stimulerar och tränar olika förmågor hos barnen. Genom skapande och 
konstnärsmaterial som till exempel lera, papper, pennor och färg utvecklas färg och 
formuppfattningen. Genom bygg- och konstruktionsmaterial så som Lego, pussel och klossar 
övas språkliga förmågor, begreppsuppfattning, logiskt tänkande, rumslig förmåga och minne. 
Genom rollekar med till exempel utklädningskläder och dockor övas fantasin, inlevelse och 
förståelse för andra. Genom fysiska lekar med bollar och rörelseredskap tränas den motoriska 
förmågan. Med pussel, pärlor och sy- och vävtillbehör tränar barnen sin finmotorik. Med 
naturmaterial, sand- och vattenlekar utvecklar barnen sina sinnen. När barnen exempelvis 
läser böcker och lyssnar på sagor övas deras koncentration, uppfattningsförmåga, deras språk 
och deras förmåga att sitta stilla. Rytminstrument och inspelad musik lockar barnen till sång, 
rörelse och dans. Men för att lära sig något av materialet måste barnen vara motiverade att 
leka med det och lära sig något av det (Almqvist, 1991). 
 
I skapande verksamhet, musik och rörelse, kan barnen förena upplevelse och känsla med det 
begynnande språket (Niss & Söderström, 1996). Musik är viktigt för de yngsta i förskolan för 
att de ska känna trygghet och lära känna sin kropp genom rörelser och dans. Sång är även ett 
viktigt sätt att kommunicera på för de yngsta eftersom de inte skiljer så mycket på sång och 
tal (Vist, 2006). 
 
Barnen ska ha tillgång till olika uttrycksmedel och få testa dem så de kan använda dem när de 
behövs (Bakke, 2006). De ska även få testa material utan krav på resultat utan istället få känna 
upptäckarglädje och lära känna materialet (Niss & Söderström, 1996). 

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 
sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 
skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 
utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja 
material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 
användas såväl i skapande processer som i tillämpning (Lpfö 98, s. 6-7). 
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Vilket material finns på förskolan och vilket finns inte 
Olika undersökningar har visat på olika resultat när det gäller materialet i förskolan. En del 
har visat att det finns rikt med material en del har visat att det bara är begränsat och enformigt 
material som barnen har tillgång till (Nordin-Hultman, 2004). 
 
Vilket material som finns sänder ut signaler om vad pedagogerna helst vill att barnen ska ägna 
sig åt och vilka föreställningar de har (Almqvist, 1991; Nordin-Hultman, 2004). 
 
En stor del av materialet i dagens svenska förskolor utgörs av leksaker (Nelson & Nilsson, 
2002). Förskolorna har enligt Almqvist (1991) ofta stora likheter i vilka leksaker de köper in. 
Ofta är det dyra så kallade pedagogiska leksaker som enligt henne inte behövs och som 
hindrar mångsidig lek. Enligt henne blir en leksak pedagogisk först när ett barn intresserar sig 
för den. 
 
Almqvist (1991) menar att det finns mest material för bild- och formskapande på förskolorna. 
Material för rörelse kommer på andra plats, sedan drama, därefter sång och musik och sist 
material för språk och litteratur. Det säger däremot enligt henne inte att man mest ägnar sig åt 
bild- och formskapande och minst åt språkträning. Den mesta språkträningen pågår till 
exempel när man pratar med varandra. I vilken omfattning materialet finns säger heller 
ingenting om ifall barnen har tillgång till det själva. Lekmaterial som förekom sällan eller inte 
alls fanns var till exempel leksaksvapen och rymdfigurer. I motsats till Almqvists (1991) 
slutsats att skapande material dominerar på förskolan konstaterar Nordin-Hultman (2004) att 
det finns lite material för skapande i förskolan. Dessutom är mycket av det materialet inte 
tillgängligt för barnen och blir därmed sällan använt. Som en följd av detta är det sällan 
barnen målar eller skapar i lera, det mesta skapandet som barnen gör sker med penna och 
papper. 
 
För att barnet ska kunna gå in i roller är det viktigt att de ska kunna klä ut sig och att de ges 
möjlighet till projicerad lek med till exempel dockor eller med små figurer (Röthle, 2006). 
Engdahl, Hallström-Welén & Rindsjö (1998) menar att de sett mycket lite utklädningskläder 
för rollekar såsom doktor eller polis i förskolan och dessutom förskolor som helt saknar 
utklädningskläder. Dockvrån i svenska förskolor innehåller oftast ett basutbud med liten 
variation. Det finns oftast dockor, dockkläder, plastservis och kastruller (Nordin-Hultman, 
2004).  
 
På grund av att förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats så är material för slöjd 
försummat. Dessutom saknas oftast en arbetsvrå för denna typ av aktivitet (Trageton, 1995) 
Detta innebär att barnen nästan aldrig slöjdar (Nordin-Hultman, 2004). 
 
I svenska förskolan finns enligt Nordin-Hultman (2004) en liten variation på 
konstruktionsmaterial. Det som finns är oftast Duplo, Lego och Kapla- stavar. 
 
Enligt Trageton (1995) och Nordin-Hultman (2004) så saknas också ofta möjlighet för barnen 
att experimentera och leka med sand och vatten inomhus i svenska förskolor. Detta förklaras 
med att innemiljön i förskolan ofta är hemlik och att det finns en rädsla för sådant som kan 
smutsa ner den ordningsamma miljön. Enligt Nordin-Hultman (2004) saknas också oftast 
verktyg för att använda vid experimenterande med vatten och sand. Överhuvudtaget saknas 
oftast material och möjlighet till laborerande verksamhet. 
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Något som är starkt betonat i svenska förskolor är möjligheten till grovmotorisk rörelse. Det 
finns oftast stora golvytor till detta och mycket rörelsematerial som stora kuddar, ribbstolar 
och bollar (Nordin-Hultman, 2004). 
 

Tillgängligheten till materialet 
Som pedagog är det viktigt att fråga sig om materialet är lättillgängligt (Trageton, 1995). 
I svenska förskolor är materialet ofta placerat på hyllor som är lodräta. En del material är på 
hyllorna längre ner och en del på hyllorna längre upp. Detta innebär att barnen inte har 
tillgång till en stor del av materialet (Nordin-Hultman, 2004). 
 
Material som oftast är tillgängligt för barnen är papper och kritor, pussel, leksaker, 
utklädningskläder och dockvråutrustning. Det som inte är tillgängligt är oftast sådant material 
som kan stöka ner så som färg, lera, garn, klister men även band/cd-spelare, verktyg och 
musikinstrument. Det stämmer också överens med vilka rum som barnen själva oftast inte har 
tillgång till. Det brukar vara målarrum, snickarrum och våtrummet (Nordin-Hultman, 2004). 
 
På vissa förskolor har barnen nästan ingen tillgänglighet till materialet, där portionerar 
pedagogerna ut material utifrån vad de vill att barnen ska sysselsätta sig med eller lära sig. De 
ger barnen få tillfällen till egna initiativ och deras möjligheter att utforska, skapa, och starta en 
aktivitet hindras (Johansson, 2005). 
 
 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Vi har utgått från Lpfö 98 när vi analyserat resultatet av vår undersökning i diskussionen. Vi 
har valt att göra på det här sättet eftersom läroplanen är det dokument som man ska utgå ifrån 
i allt som sker på förskolan. Vi har även utgått från teorin om det kompetenta barnet som har 
kompetenser från födseln och är ett barn som vill lära sig och utvecklas och som måste få 
möjlighet till det.  
 

Definition av begrepp 
Under vår studie har vi utgått från vissa begrepp. Nedan följer vår definition av dessa. 
 

Barnsyn 
Hur pedagogen ser på barnet. Nyckelord i det här sammanhanget är förhållningssätt, 
bemötande och uppfattning – i relation till barnet (Johansson, 2005; Sommer, 2005). 
 

Kompetenta barnet 
Barnet har en rad kompetenser, kompetenser innebär i det här sammanhanget förmågor eller 
funktioner som barnet har med sig redan från födseln. Barnet är därför inget oskrivet blad 
men det finns dock en väsentligt större del kompetenser som barnet har möjlighet att utveckla. 
Barnet har även en drivkraft att interagera med sin omgivning och ett intresse av att lära sig 
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(Brodin & Hylander, 1997; Campner & Persson, 2000; Pramling Samuelsson & Sherdian, 
1999; Sommer, 2005). 
 

Små barn 
På förskolor idag förekommer ofta uttrycket småbarnsavdelning. På en sådan avdelning vistas 
i regel barn i åldrarna 1-3 år. Vi har i vår studie valt att kalla dessa barn för små barn. 
 

Pedagog 
Pedagoger har vi i det här arbetet avgränsat till att vara den personal som arbetar på förskolan 
och som är utbildade förskollärare och därmed har ett kunnande om hur barnen utvecklas och 
lär (Niss & Söderström, 1996). 
 

Innemiljö 
Begreppet innemiljö betyder i detta sammanhang både material och möbler, det vill säga 
helheten på avdelningen. 
 

Möbler 
Möbler betyder här de möbler som finns på förskoleavdelningen och som är till för barnen 
(bord, soffa, stolar och hyllor). Vad finns det för möbler som barnen nyttjar och hur höga är 
de? 
 

Material 
Med begreppet material menar vi allt som finns på en förskoleavdelning som barnen kan 
använda sig av i olika sammanhang. Dator, bygg- och konstruktionsmaterial (klossar, Lego), 
bild- och formskapande material (kritor, play-doh ), dramatiserande material 
(utklädningskläder, dockor), musiskt material (CD-spelare, instrument), finmotoriskt material 
(pärlor), grovmotoriskt material (rutschkana, bollar), övriga leksaker (som inte passar in i de 
andra kategorierna), pussel och spel, litteratur och sand och vatten. 
 

Tillgänglighet 
Enligt Svenska akademins ordbok handlar tillgänglighet om i vilken grad man har tillgång till 
något, hur disponibelt det är. I vårt arbete betyder begreppet tillgänglighet i vilken grad de 
små barnen har tillgång till olika material. 
 
 
 

Metod 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning som bestod av två delar, ostrukturerade 
observationer och halvstrukturerade intervjuer. 
 
Den kvalitativa (induktiva) forskningsmetoden syftar till att beskriva hur någonting är, 
helheten bryts ner i delar (Kvale, 1997). Starrin (1994, s. 23) menar att metodens målsättning 

13 
 



är ”att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, 
egenskaper och innebörder med avseende på a) variationer b) strukturer och c) processer”. 
Målsättningen kan även vara att kartlägga människors motiv, avsikter och intentioner med 
olika handlingar (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). En kvalitativ undersökning 
kännetecknas av att den resulterar i ord. Informationen kommer från människor som uttryckt 
sig skriftligt eller muntligt (Backman, 1998). 
 
Vår undersökning gjordes som en kvalitativ studie eftersom vi ansåg att den metoden stämde 
bra överens med vårt syfte. Vi ville undersöka hur innemiljön var utformad och vad 
pedagogerna tänkte kring innemiljöns utformning. Vi ville även ta del av pedagogernas tankar 
om det kompetenta barnet och vi ville undersöka om det gick att se något samband mellan 
pedagogernas syn på det kompetenta barnet och innemiljöns utformning. Syftet med vår 
studie var således dels att ta del av pedagogernas intentioner med möbleringen av 
avdelningarna och val av material samt hur de tänkte kring det kompetenta barnet. Dels var 
syftet att titta på hur det faktiskt såg ut på avdelningarna avseende material och möbler och 
tillgängligheten till dem för de små barnen. Därför valde vi att genomföra en kvalitativ 
undersökning där vi först observerade avdelningarnas innemiljö och sedan intervjuade 
pedagogerna. 
 
Det finns två olika typer av observationer, strukturerade och ostrukturerade observationer. När 
man gör en vetenskaplig observation är det viktigt att den är systematisk både vad gäller 
planering och registrering av det som observeras oavsett vilken form av observation som görs. 
Vid en strukturerad observation använder man sig av ett i förväg uppgjort observationsschema 
där man fyller i eller sätter ett kryss när något som finns som en kategori på schemat uppstår. 
Vid den ostrukturerade observationen har man inget klart observationsschema utan istället 
krävs det bra förkunskaper av dem som observerar. Registreringen av observationerna sker 
här genom att man skriver ner nyckelord. Nära i anslutning till observationen skriver man 
sedan ner en redogörelse som beskriver händelsen (Patel & Davidson, 2003). 
 
Vi valde att göra en ostrukturerad observation eftersom vårt syfte med observationerna var att 
titta på vad det fanns för material på avdelningarna och hur materialet var placerat utifrån 
tillgängligheten av det för de små barnen. Vi antecknade dock det vi såg som om det vore en 
mer strukturerad observation eftersom vi skrev upp vilket material som fanns, hur det var 
placerat och vilken höjd det var på möblerna rum för rum. (Se bilaga 1). Vi har ändå valt att 
benämna våra observationer som ostrukturerade då sättet vi observerade på var ostrukturerat 
och för att vi inte hade ett färdigt protokoll att kryssa i, vilket ofta förekommer vid en 
strukturerad observation. Det här tillvägagångssättet skulle även kunna benämnas som en 
inventering men eftersom vi inte tittade på kvantiteten av materialet och möblerna valde vi att 
använda ordet observation. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun är en form av ett samtal. Samtalet sker mellan två 
personer eller fler, som har ett gemensamt intresse. Forskaren som leder samtalet har ett 
tydligt formulerat syfte och en i förväg uppgjord struktur kring vilken riktning samtalet ska ta. 
Det finns strukturerade och halvstrukturerade forskningsintervjuer. Under den strukturerade 
intervjun utgår forskaren från ett redan färdigt frågeformulär, håller sig till det och lägger inte 
till något nytt. Den halvstrukturerade intervjun utgår från några få öppna frågor som inbjuder 
informanten (den intervjuade) till berättande. Målet med båda dessa intervjutekniker är att ta 
del av informantens livsvärld, hur denne tänker, uppfattar saker och handlar i olika situationer 
(Kvale, 1997). 
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Vi gjorde halvstrukturerade intervjuer med en öppen, inledande fråga där vi ville att 
pedagogerna skulle berätta om tankarna kring hur de utformat innemiljön och vad begreppet 
det kompetenta barnet innebar för dem (se bilaga 1). Den halvstrukturerade intervjuns 
tillvägagångssätt stämde överens med vårt syfte att ta del av pedagogernas tankar. Därför 
valde vi den sortens intervju. 
 

Urval 
Urvalet gjorde vi genom att på kommunens hemsida titta på vilka kommunala förskolor som 
har 1-3 årsavdelningar. Studien genomfördes inom samma kommun. Därefter listade vi alla 1-
3 årsavdelningar och valde sedan var femte tills vi hade fem förskolor. Vi ringde sedan till de 
avdelningar vi valt och frågade om de var intresserade av att delta i vår studie och samtliga 
gav sitt godkännande. Förskolorna i vår studie är kommunala förskolor som inte har någon 
uttalad pedagogisk filosofi som Reggio Emilia filosofin och Montessoripedagogiken då dessa 
har en mera färdig idé om hur innemiljön ska vara utformad än vad de övriga kommunala 
förskolorna har (Björklid, 2005). Vi valde att göra intervjuerna med enbart förskollärare 
eftersom det är de som har det övergripande pedagogiska ansvaret på avdelningarna. 
 
I studien ingår fyra kvinnliga och en manlig informant. Vi gav alla informanterna fingerade 
kvinnliga namn eftersom könet på informanterna inte har någon relevans för vår studie utifrån 
vårt syfte. Vi valde också att inte titta på tambur och skötrum på avdelningarna då det inte 
heller var relevant för vårt syfte. Skötrum och tambur är rum som är svåra att förändra och 
som pedagogerna oftast inte har utformat själva. Rummen innehåller i regel inte heller något 
material som barnen kan använda. Därför valde vi att inte beröra dessa rum i vår studie. 
 

Dataproduktion 
Vi började med att göra en provobservation på en för oss känd förskola. Innan vi genomförde 
vår provobservation hade vi tänkt göra en strukturerad observation, där man kryssar i ett 
färdigt protokoll. Under besöket valde vi dock bort den strukturerade observationen till 
förmån för den ostrukturerade observationen då vi under provobservationen kom fram till att 
den metoden fungerade bättre i förhållande till vårt syfte. Utifrån det material vi fick under 
provobservationen formulerade vi ett intervjuunderlag (se bilaga 1). Intervjuunderlaget 
testade vi genom att göra en provintervju med en pedagog som arbetar på den avdelning som 
vi gjorde vår provobservation på. Kvale (1997) menar att det är bra att göra på det här sättet 
eftersom det gör att intervjuaren blir tryggare i sin roll. Under provintervjun gick vi igenom 
den data vi fått och kom fram till att vi var nöjda med det intervjuunderlag vi hade. Dock fann 
vi att samtalet angående tambur och skötrum inte gav något i förhållande till vårt syfte. 
 
Observationerna inledde besöken på förskolorna då vi ansåg det var bra att ha sett 
avdelningarna inför intervjuerna. Vid observationerna tittade vi på vad det fanns för olika 
material på avdelningarna och hur materialet var placerat. Vidare tittade vi på vilka möbler 
som fanns och om de var i barnens höjd eller i normal höjd (se bilaga 1). Vid observationerna 
antecknade vi vad som fanns i de olika rummen, både material och möbler, och dess 
tillgänglighet för små barn. Vi tog även kort på rummens innehåll för att vid behov kunna 
friska upp vårt minne vid senare tillfällen. 
 
Intervjuerna gjordes med förskollärare, en från varje avdelning som vi observerat, direkt i 
anslutning till observationen. Under intervjuerna ställde vi frågor kring varför pedagogerna 
har valt att utforma sin innemiljö som de har gjort. Vi frågade även om den innemiljö som vi 
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observerat inför intervjun. Frågorna ställde vi eftersom vi ville veta hur de intervjuade 
pedagogerna tänker kring valet av de möbler som finns och hur materialet är placerat. När vi 
ställde ovanstående frågor förväntade vi oss även att få svar på vilken barnsyn pedagogerna 
har, vilket Kvale (1997) benämner som indirekta frågor. Vi frågade även vad begreppet det 
kompetenta barnet innebär för pedagogerna. Som avslutning frågade vi informanterna om de 
hade något mer att tillägga (Kvale, 1997). 
 
Vi valde att dela upp arbetet under intervjuerna så att samma person gjorde alla intervjuer och 
den andra satt med som bisittare. Bisittaren förde även anteckningar som vi sedan använde, 
vid behov, under utskrifterna av intervjuerna. Vi spelade in intervjuerna på en mp3-spelare, 
efter att informanterna godkänt att vi spelade in dem, då det gav oss möjlighet att helt 
fokusera på informanten (Kvale, 1997). 
 

Bearbetning 
Vid observationerna var det samma person som gjorde anteckningar om det vi såg på samtliga 
förskolor. Den andra personen tog kort så att vi skulle kunna titta på dem i efterhand, om det 
var något vi glömt. I så nära anslutning som möjligt, efter att intervjun genomförts, skrev den 
som fotograferat rent observationsprotokollet och lade till, från sitt minne eller från korten, 
sådant som den som antecknat missat. Detta för att observationsprotokollen skulle bli mer 
tillförlitliga. 
 
Enligt Kvale (1997) så är det bra att skriva ut pilotintervjun innan de andra intervjuerna 
genomförs. Då kan man uppmärksamma saker som man bör tänka på till nästa intervju. Vår 
pilotintervju genomfördes och skrevs ut innan vi gjorde de övriga intervjuerna. Pilotintervjun 
blev till skillnad från de andra intervjuerna inte inspelad eftersom informanten valde att inte 
bli inspelad. Vid den intervjun fick bisittaren anteckna istället. Det var en bra övning att 
skriva ut pilotintervjun eftersom vi då kunde upptäcka frågor och följdfrågor som borde ha 
ställts och därmed fick vi en inblick i vilka frågor som kunde vara bra att ställa vid kommande 
intervjuer. De följande intervjuerna spelades in på mp3-spelare och vi skrev ut dem när vi satt 
vid datorn och lyssnade på inspelningarna. Vi gjorde detta i nära anslutning till intervjuerna så 
att vi hade dem i färskt minne. 
 
Redan när man skriver ut en intervju ägnar man sig åt analys av data. Vem man skriver ut 
intervjun åt och i vilket syfte man skriver ut intervjun avgör hur man skriver ut den. Vid 
psykologiska studier kan pauser till exempel vara viktiga att studera och vid språkliga studier 
kan slangord ha stor betydelse (Kvale, 1997). Eftersom vi var ute efter informanternas tankar 
valde vi att ta bort pauser och redigera språket en aning. Vi flyttade även om ord i meningar 
som såg konstiga ut i skrift, utan att ändra innebörden i dem. Att vi redigerade intervjuerna 
berodde på att vi ville återge vad informanterna sa på att rättvist sätt, detta för att det är stor 
skillnad mellan hur man uttrycker sig muntligt och skriftligt (Kvale, 1997). Vi valde att ta 
med på vilket sätt den intervjuade uttryckte något eftersom samma ord kan få olika betydelse 
om det exempelvis sägs på ett strängt sätt eller med skratt i rösten. 
 
Vid analys av utskrifterna från en kvalitativ intervju finns det fem olika huvudmetoder för att 
bearbeta och analysera innehållet. I meningskoncentrering hittar man kärnan i vad den 
informanten sagt genom att koncentrera längre meningar till mer koncisa uttalanden. 
Meningskategorisering innebär att man delar upp uttalandena i olika kategorier. De kan vara 
bestämda i förväg men även växa fram under analysprocessen. Narrativ strukturering skapar 
en berättelse av de historier en informant berättat eller av olika händelser informanten berättat 
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om. Meningstolkningen går djupare i texten och spekulerar mer i vad informanten kan ha 
menat. I ad-hoc metoderna använder man olika metoder för att få fram mening. Det kan vara 
att försöka hitta mönster, skillnader och lägga samman. Detta för att skapa en logisk kedja av 
bevis för att få en enhetlig förståelse av data (Kvale, 1997). 
 
Vi har valt att arbeta utifrån meningskategorisering och ad-hoc metoder. Vi gjorde ett antal 
kategorier i förväg utifrån vad vi ville ha reda på med utgångspunkt från vårt syfte och våra 
frågeställningar. Sedan lade vi till några kategorier när vi återigen läst igenom intervjuerna. 
Dessa kategorier använde vi sedan som dataanalysredskap. Genom att gå igenom den 
kategoriserade data försökte vi se mönster och hitta likheter och olikheter. Vi fick till exempel 
fram vilket material som fanns på avdelningarna och dess tillgänglighet för barnen genom att 
titta på våra observationer och intervjuer. Kategorierna vi utgick från var barnsyn och 
innemiljö sedan delade vi upp dessa kategorier i fler underkategorier så som material och det 
kompetenta barnet för att använda dem som verktyg vid analysen av data. 
 
Materialet kategoriserades i 11 olika underkategorier. Enligt Nelson och Nilsson (2002) så är 
det viktigt att tänka på att ha uteslutande kategorier. Detta innebär till exempel att ett föremål 
bara ska kunna placeras i en kategori. De olika kategorierna av materialet var: dator, bygg- 
och konstruktionsmaterial, material för grovmotorik, material för finmotorik, pussel och spel, 
vatten och sand, material för dramalekar, Bild- och formskapande material, musiskt material, 
litteratur och övriga leksaker. 
 
Tillgängligheten till materialet för barnen graderades även den. Den graderades i:  

• Ingen tillgänglighet, materialet fanns inte, barnen visste inte att det fanns.  
• Liten tillgänglighet, materialet fanns, men otillgängligt för barnen, pedagogerna styrde 

över det.  
• Medel tillgänglighet, materialet var otillgängligt men barnen såg det och kunde be om 

det.  
• Stor/mycket tillgänglighet, materialet var tillgängligt i barnens höjd och de kunde 

själva hämta/använda det när de ville. 
 
Vi valde att illustrera resultaten med citat från intervjuerna med något eller några exempel på 
varje ämne.  
 
Informanterna som har medverkat i vår studie har vi valt att ge fingerade kvinnliga namn. De 
fick heta Anita, Britta, Cecilia, Doris och Eva. Förskolorna/avdelningarna namngav vi med 
namn som har samma begynnelsebokstav som informanterna som arbetade på dem. De fick 
heta Ankan, Blomman, Citronen, Duvan och Ekorren. 
 

Etiska ställningstaganden 
Det finns regler för hur man ska sköta det etiska när man forskar inom humanistiskt- 
samhällsvetenskapligt område. Reglerna består av fyra huvudkrav, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999). 
 
Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera deltagarna i studien om 
studiens syfte, att det är helt frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta när som helst. 
Vilken uppgift deltagarna kommer att ha under studien och en grov beskrivning av studiens 
design har forskaren också skyldighet att informerar om. Finns det inslag i undersökningen 

17 
 



som kan tänkas påverka om deltagarna är villiga att delta bör forskaren även informera om 
dem. Forskaren ska informera om att den information som samlas endast kommer att 
användas till forskning. All den här informationen ska lämnas till deltagarna, muntligt eller 
skriftligt, innan studiens början (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999). 
 
Vid första kontakten, som skedde via telefon, informerade vi informanterna om vilka vi var 
och att vi skulle göra en studie som skulle resultera i en C-uppsats. Studiens syfte, att vi skulle 
göra en observation och därefter en intervju på ungefär 30 minuter informerade vi också om. 
Vi berättade att deltagandet var frivilligt och att informanterna hade rätt att avbryta sin 
medverkan när som helst. Att alla uppgifter och all information skulle behandlas 
konfidentiellt informerade vi även om vid telefonsamtalet. Samtliga informanter som vi 
ringde till gav sitt samtycke till att delta i studien. 
 
Samtyckeskravet betyder att deltagarna alltid själva har rätt att bestämma om de vill medverka 
eller inte. Om deltagarna är under 15 år bör man även se till att få målsmans godkännande, 
främst om det är en etiskt känslig undersökning. Om någon deltagare väljer att avbryta sitt 
deltagande ska beslutet inte leda till några negativa följder. Deltagarna kan även be att få 
strykas ur forskningsmaterial. Vill forskaren reglera huruvida deltagarna kan påverka sin 
medverkan och om något skall strykas ska detta preciseras i informationen som lämnas vid 
det inledande skedet. Det är dock endast tillåtet att reglera det delvis och det är alltid i sista 
hand deltagarnas beslut (Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet, 1999). 
 
När vi anlände till förskolorna där vi skulle göra våra observationer och intervjuer lämnade vi 
först ett missivbrev till informanterna (se bilaga 2). Vi valde att lämna ett missivbrev eftersom 
vi ansåg att det kan vara bra för informanterna att ha informationen även i skrift. I brevet 
återfanns alla de punkter som vi tidigare informerat om på telefon. Vi valde att ta kort under 
observationerna. Vi informerade om att korten enbart var till för att vi skulle kunna minnas 
hur det såg ut på avdelningarna samt att dessa skulle raderas när uppsatsen var klar. 
Information om när uppsatsen skulle vara klar, ett tack för informanternas medverkan och 
information om hur vi kunde nås avslutade brevet. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som framkommer under en studie ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna ska förvaras så att inga obehöriga 
kan komma åt dem. Tystnadsplikt råder för alla som arbetar med studien och de bör skriva 
under ett dokument som förbinder dem till tystnadsplikten. Enskilda informanter ska inte 
kunna identifieras av utomstående i den slutliga rapporten. Om det finns information i 
rapporten som kan göra att utomstående personer kan identifiera en informant även om denne 
inte nämns vid namn skall forskaren till så stor del som möjligt undvika att återge den sortens 
information (Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet, 1999). 
 
Vi reflekterade kring hur vi bäst kunde återge materialet för att minimera riskerna för att 
konfidentialiteten hos informanterna skulle brytas och vi valde därför att ge informanterna 
kvinnliga namn som fördelades ut, slumpmässigt, utan att någon hänsyn togs till vem vi 
intervjuade först eller sist. Förskolorna fick namn som hade samma begynnelsebokstav som 
informanternas namn för att underlätta för läsaren. En av informanterna i vår undersökning 
var man och resterande fyra var kvinnor. Utifrån vårt syfte har könen på informanterna inte 
någon betydelse. Däremot skulle det kunna vara en hjälp för utomstående att identifiera 
informanterna om vi hade nämnt könen på dem. Vi valde därför att inte göra någon skillnad 
mellan könen och gav alla informanter kvinnliga namn. Vi har i största möjliga mån undvikt 
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att ha med information om informanterna och deras avdelningar som skulle kunna ha gjort att 
konfidentialiteten inte bibehölls. 
 
Nyttjandekravet betyder att informationen som insamlas under en studie bara får användas för 
forskning. Det får inte överlämnas till någon annan än, möjligtvis, andra forskare som 
behandlar informationen under samma förutsättningar som tidigare forskare gjort, vad gäller 
de etiska aspekterna. Undantag från det här får endast göras om deltagaren har gett sitt 
godkännande (Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet, 1999). 
 
Om någon i framtiden, oavsett syfte, kommer att vilja ta del av de uppgifter vi har eller den 
data vi har tagit del av kommer vi att se till att nyttjandekravet efterlevs. 
 

Validitet 
Validitet betyder giltighet och innebär att det som yttras är riktigt. Validiteten på en studie 
innebär således att data ska redovisas på ett riktigt sätt. Har man fått de svaren man avsåg att 
få (Kvale, 1997)? Kvale (1997) menar att validiteten är något som följer hela processen av en 
studie, från början till slut. Han beskriver sju olika steg där man som forskare bör vara 
medveten om att man kan öka validiteten. Dessa sju är tematisering, planering, intervju, 
utskrift, analys, validering och rapportering. 
 
Under processen bör forskaren ständigt kontrollera att all data redovisas korrekt. Forskaren 
bör ifrågasätta om informanternas berättelser stämmer eller om deras rapporter är falska. 
Teoretisering är även det en viktig del där forskaren bör se till den teoretiska bakgrund som 
metoden utgör (Kvale, 1997). Triangulering är ett sätt att öka validiteten på en empirisk 
studie. Det innebär att forskaren har flera källor i sin undersökning. Om dessa sedan redovisar 
samma resultat är det ett tecken på validitet. En bra studie bör leda till att människor ser det 
studerade på ett nytt vis, rapporten bör tillföra en ny synvinkel på det studerade (Larsson, 
1994). 
 
Inför vår studie genomförde vi en provobservation och därefter en provintervju. Vid 
provobservationen kom vi fram till att vi skulle använda oss av ostrukturerade observationer 
istället för strukturerade eftersom vi då fick bättre data utifrån vårt syfte. När vi skrev ut 
provintervjun fick vi bekräftat att våra frågor (se bilaga 1) var bra formulerade utifrån vårt 
syfte. Eftersom vi använde oss av två olika källor, observationer och intervjuer som metod i 
vår studie ger det en klarare bild av helheten på avdelningarna. 
 
Vi valde att spela in informanternas berättelser på en mp3-spelare för att kunna säkra att 
utskrifterna blev så korrekta som möjligt. Vi strävade i största möjliga mån efter att ställa 
samma frågor till alla informanterna. Det var dock svårt att ställa de rätta följdfrågorna vid 
alla tillfällen då vi inte har gjort intervjuer tidigare. Analysarbetet har genomförts så neutralt 
som möjligt men vi är medvetna om att en analys alltid färgas av den som gör den (Kvale, 
1997). 
 
Enligt oss är informanternas berättelser trovärdiga utifrån två olika aspekter. Den första är att 
vi gjorde observationer inför intervjuerna och hade därmed sett hela avdelningarna. 
Informanterna visste om att vi hade observerat det vi pratade om under intervjuerna. Den 
andra är att informanterna berättade både saker som de var stolta över och saker som de var 
mindre stolta över och på grund av de två aspekterna anser vi att informanterna höll sig till 
sanningen. 
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Resultat 
De olika pedagogerna i studien är: Anita på Ankan, Britta på Blomman, Cecilia på Citronen, 
Doris på Duvan och Eva på Ekorren. 
 
Under studiens gång har vårt fokus varit jämt fördelat mellan pedagogernas barnsyn och hur 
innemiljön såg ut. Sidantalet kan dock uppfattas som om vårt fokus varit riktat mer mot 
innemiljön men sådant är inte fallet. Resultatet av innemiljön består av fler delar och därför 
blir sidantalet större. 
 

Barnsyn 
Vilken barnsyn pedagogen har kommer till uttryck i hur hon pratar om och bemöter barnet. 
Olika sätt att se på barnet är om man ser dess styrkor eller deras svagheter. 
 

Hur ser pedagogen på att barnen ska kunna klara sig själva? 
Cecilia och Doris uttryckte att de vill att barnen ska kunna klara sig själva och att de har 
anpassat innemiljön efter detta. Cecilia ansåg dock att det fanns mer att göra. Hon ville 
exempelvis att barnens stövlar skulle stå lägre så att barnen skulle kunna hämta dem själva. 
Britta berättar att de på Blomman vill att barnen ska kunna bli mer självständiga genom att ha 
materialet längre ner men att det kräver tid, planering och pengar att organisera om. Anita och 
Eva uttryckte inte denna uppfattning. Eva uttryckte att barnens aktiviteter behövde styras upp 
av de vuxna. 
 

I: ”Materialet ni har i det rummet (köket), hur har ni tänkt kring det?” 
Doris: ”Ja det är att dom inte ska vara beroende av att behöva hämta oss hela tiden för att sätta 
igång med att rita och sådär.” 
 
I: ”Sen var det förrådet.” 
Eva: ”Ja just det.” 
I: ”Där inne hade ni…?” 
Eva: ”Lite olika grejer och det är samma där att där plockar vi fram. Det är inget som barnen 
går in och tar själva och dom här bilarna, som ni såg kanske, på golvet där (stora bilar som 
barnen åka på). Dom kan vi ta fram när vi känner att nu är det ganska lugnt och så för det 
skulle varit jobbigt om de kör för fullt. Sen har vi i och för sig inte femton bilar men det kan 
bli kaosartat också om det blir för mycket, så att det styr vi upp och plockar fram så kan dom 
köra litegrann.” 
 

Hur ser pedagogen på att barnen ska kunna välja aktivitet och material själva? 
Anita tycker att det är viktigt att vara lyhörd för barnens önskemål om vad de vill göra. 
Liknande anser Britta som önskade att materialet stod längre ner så att barnen inte skulle 
behöva ställa sig på en stol för att hämta det eller be om hjälp. På Doris avdelning hade de 
backar med olika material som var i barnens höjd. Även om det mesta andra materialet stod 
på låga hyllor i rummen finns det dock material som barnen inte fick hämta. Det var 
mestadels pysselmaterial. På Ekorren, Evas avdelning stod det mesta av materialet i förråd 
och på höga hyllor. Hon berättar att de stora barnen ibland önskar att få använda olika 
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material men att de små aldrig gör det. Pedagogerna där väljer när det passar med olika 
aktiviteter och styr vad barnen ska göra. 
 

I: ”Brukar barnen komma och be om att få göra olika saker?” 
Anita: ”Ja det brukar dom och då gäller det att förstå vad dom vill ha, verkligen. För då- jag 
vill ha det och det och det, och då pekar dom ibland och ibland får man lyfta upp dom så att 
dom får förklara vad det är dom vill ha. Dom är så pass små så alla kan inte prata, men dom 
vet var sakerna finns. Många säger vad dom vill ha men annars så får dom peka och vi lyfter 
upp och så får dom ta ner 
 
I: ”Är barnen medvetna om vad som finns där inne (i förrådet)?” 
Eva: ”Ja jo men det är dom, för vi öppnar alltid förrådet vid samlingarna och plockar ut, så det 
vet dom ”Åhh bilarna!!” Och så blir dom sådana och ”Ja men det tar vi inte just nu” och så 
stänger vi och så plockar vi fram vid ett annat tillfälle. Så det, det är dom allt.” 
 

Det kompetenta barnet 
På frågan om vad begreppet ”Det kompetenta barnet” betydde för dem uttryckte pedagogerna 
sig både likt och olikt varandra. En tanke om att barnen kan mycket mer än vad man tror hade 
Anita, Britta och Eva. Anita utryckte att man inte får förminska barnen, liknande ansåg Britta 
som sade att det var lätt att hjälpa barnen för mycket. Anita och Eva sade att de fick mycket 
tillbaka från barnen. Cecilia och Doris ansåg att ”Det kompetenta barnet” var ett barn med 
möjligheter. Cecilia ansåg att det var viktigt att stötta barnet så att han/hon fick chans att 
utveckla möjligheterna. Doris ansåg att det var viktigt att barnet skulle vara empatisk vilket 
hon tyckte att de små barnen var och att hon blev varm om hjärtat av att se dem trösta 
varandra. 
 

Cecilia: ”Jag känner på något vis att det är barnet som… det kompetenta barnet (fundersam). 
Ja, barnet som har alla möjligheter och som ska få chans att utveckla sina möjligheter, så 
tänker jag… och bli nyfiken, stimulerad och vilja.” 

 

Innemiljön  

Vad påverkar innemiljöns utformning 
Under intervjuerna framgick det att det var många faktorer som påverkade innemiljöns 
utformning. Alla pedagogerna berättade spontant under intervjuerna om vilka aktiviteter 
barnen tyckte om, vad och var de gillade att leka och vilka material som uppskattades. Några 
av pedagogerna uttryckte också tankar om hur de anpassat innemiljön efter vad barnen tyckte 
om. 
 

Britta: ”Just nu har vi nästan bara mössor och vi har utklädningskläder som ligger i en låda 
(skrattar) någonstans som vi håller på att leta efter för vi ska skaffa mer utklädningskläder för 
dom börjar tycka att det är så himla kul.” 
 
Doris: (Om dockvrån) ”Så det behövdes göra något drastiskt och då satsade vi på det för att 
det är trots allt ganska dyrbara saker. Och det är ett rum som dom (barnen) är mycket i och 
leker i och det är klart att man tänker på det också när man gör sådana här inköp. Hade det 
varit så att vi inte hade haft barn där inne så hade vi inte satsat pengarna där utan då hade vi 
satsat på något annat material som vi hade vetat att det varit uppskattat. Och det är klart att då 
styr den här gruppen som vi har nu det för att det är dom som har vart intresserade sen vet vi 
inte, om ett par år att om dom är så intresserade av det, av dockvrån utan att då utan då får 
man komplettera.” 
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Pedagogerna uttryckte sig på olika sätt om hur barnens ålder påverkar innemiljöns 
utformning. Anita ansåg att man inte borde ha framme flaskfärg och vattenfärg på en 
småbarnsavdelning och att allt material inte skulle finnas på småbarnsavdelningen så att de 
skulle få lite nyheter på nästa avdelning. Britta berättade att när de hade miniröris valde de 
musik som barnen tyckte om eftersom de är små. Enligt Cecilia och Doris var det viktigt att 
det fanns mycket olika sorters material men att det inte skulle vara för mycket material av 
samma sort. Doris tyckte därför att hennes avdelning hade för mycket material men 
konstaterade också att de små barnen har glädje av samma material som de större barnen. Hon 
ansåg även att de små barnen behöver stor yta att röra sig på och berättade att de möblerat 
efter det. På avdelningen Ekorren hade de mest hårdbladsböcker i barnens höjd eftersom 
barnen gjorde sönder böcker med tunna sidor. Eva berättade även att klossar inte var något 
som de hade eftersom det inte fungerade med de små barnen. 
 

I: ”Utklädningskläder och liknande?” 
Anita: ”Det har vi inte här. Vi har funderat på att skaffa men det finns på nästa avdelning. Vi 
känner det att vi inte vill ha allting på samma ställe utan det ska bli nyhetens behag när dom 
kommer till nästa ställe (avdelning).” 
 
Doris: ”Ja just det har blivit, som jag sa hade vi egentligen inte behövt plocka bort så mycket, 
eller gett bort så mycket av vårat material för det visade sig på vårkanten att dom har också 
blivit jätteduktiga och intresserade. Så vi har kvar det mesta materialet. Nu säger jag så också 
att jag har själv inte jobbat med småbarn, eller på en yngre avdelning länge utan det är kanske 
ett år, så att det är nytt för mig. Ah, men då så såg man det att vi hade kunnat ha kvar det 
(materialet som vi gav bort till andra avdelningen) vi fick köpa tillbaka material som vi gav hit 
(andra avdelningen) som dom har hunnit slita på, men det (materialet) klarade våra barn också 
och det är klart de efterfrågar de med.” (Avdelningen är en ganska nyligen omgjord 
syskonavdelning.) 

 
Alla pedagogerna tog upp säkerhetsaspekter i innemiljön. Säkerhetsaspekten var något som 
påverkade var ett material kunde stå och när ett material kunde användas. Det påverkade även 
vilka möbler som användes. Några av exemplen var att Britta berättade att lådorna som fanns 
längst ner på deras hyllor inte användes på grund av klämrisken. På Citronen fanns en gunga i 
taket som de använde när det var färre barn eftersom den svängde mycket och då kunde vara 
en fara. För att deras minsta barn inte skulle kunna stoppa pärlor i munnen hade de placerat 
pärlorna högre upp berättade Doris. Något som alla tog upp ur en säkerhetsaspekt var barnens 
stolar men ur olika synvinklar. På avdelningarna Citronen och Ekorren hade några av barnens 
stolar byglar. Cecilia och Eva hade dock olika tankar om detta. Cecilia ville ändra på detta 
men hade inte lyckats övertyga sina kollegor och Eva tyckte det var bra med byglar för barnen 
som var osäkra eller inte kunde sitta still. Hon påpekade även att det hindrade barnen från att 
trilla i golvet. Avdelningarna Ankan, Blomman och Duvan hade inga byglar på barnens stolar. 
Pedagogerna på de avdelningarna hade liknande tankar om varför stolarna inte skulle ha 
bygel. De ansåg att det var mycket farligare för barnen att klättra upp i stolar med bygel och 
att ryggarna dessutom skonades då pedagogerna slapp lyfta barnen. 
 

Cecilia: ”Ja det är lite olika ja, den andra småbarnsavdelningen dom har tagit bort sina byglar 
för att dom ska kunna klättra själva och med mindre olycksrisk så det har jag börjat att ta upp 
till diskussion här också.” 
I: ”Ni lyfter barnen då?” 
Cecilia: ”Vi måste lyfta dom, dom får inte klättra upp i bygelstolen då och ner utan då måste 
vi lyfta.” 
I: ”Upplever du att de flesta barnen skulle kunna klara av att ta sig upp och ner själva?” 
Cecilia: ”Ja, jag tycker nog till och med att det hade varit en fördel för jag har märkt ett par 
barn i alla fall som sitter och hänger i bygelstolen, ja dom lutar sig mot den här remmen och 
har lite konstig hållning. Det var bland annat en tjej jag testade, hon blir två år och hon har 
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inget fel på motoriken (skratt i rösten) på nått viss utan hon är jätteduktig och hon fick en helt, 
hon fick en bättre uppsatt ställning när bygeln kom bort eller när hon fick en annan stol så att 
det kan vara en sådan lathetsgrej också, att bli hängande i stolen litegrann. Så att det är en sak 
vi får, det är också sådant här, tar lite tid med personal som alltid har jobbat på ett visst vis och 
det är klart, jag kommer från stora då med ett annat tänk så det går liksom inte bara vända 
avdelningen upp och ner om man ska få arbetsro… utan man får ta lite pö om pö så.” 

 
Alla pedagogerna utom Doris tog upp att de placerar en del material på så sätt att barnen inte 
ska kunna stöka ner med det. På avdelningen Ankan så skulle barnen använda en del material 
vid borden så att de inte skulle stöka ner på resten av avdelningen. Britta berättade att en del 
material förvarades högt upp för att barnen inte skulle stöka ner för mycket. Enligt Cecilia var 
det bra att det inte fanns för mycket material för då skulle barnen bara dra ner det. Eva 
berättade att mycket av materialet förvarades i förrådet så att det inte skulle bli stökigt. 
 

I: ”Det första stora rummet med borden kallade jag för matrum. Vill du berätta lite om vad det 
är ni har i det rummet?” 
Anita: ”Ja där har vi grejer så att dom kan sitta vid bordet och leka med och det ska vara på 
bordet och inte dras om kring i hela avdelningen, det ska vara vid bordet.” 

 
Pedagogerna anser också att vissa material behöver de som vuxna ha extra mycket uppsikt 
över vilket leder till att de använder det materialet när det är lugnare eller om en pedagog kan 
närvara i det rum där det finns. Britta berättar också att tid och ekonomi har påverkat att de 
ännu inte utformat avdelningen så som de vill ha den. Cecilia tycker också att tidbrist är ett 
problem i försöken att ändra avdelningen samt att det går långsamt på grund av motsträviga 
kollegor som vill arbeta som de alltid har gjort. 
 

I: Sen hade ni en liten hylla högre på en väg med lite prydnadssaker. Är den prydnad enbart? 
Cecilia: ”Ja det är den (skratt) det är mina tidigare kollegor. Färgerna har jag satt dit när jag 
började men vi har haft lite diskussion måste jag väl erkänna. Hur vi ska göra, jag är 
förskollärare och så jobbar jag med en barnskötare och en vikarierande barnskötare också. Så 
den pedagogiska biten har jag fått slåss rätt mycket för här inne.” 

 

Möbler 
Alla avdelningarna hade matbord som var i vuxenhöjd. Till borden fanns det trappstolar till 
barnen och vanliga stolar till de vuxna. På avdelningarna Citronen och Ekorren hade några av 
barnens stolar byglar. Avdelningarna Ankan, Blomman och Duvan hade inga byglar på 
barnens stolar. Om byglarna fanns många olika tankar, se sidan 22. Doris på avdelning Duvan 
berättade spontant om varför de hade matborden i vuxenhöjd. 
 

Doris: ”Sen om du tänker på det när det gäller matmöblerna i nästa rum så är det så 
(normalhöjd). Det är för vår skull som vi har normalhöjd på dom här möblerna. Det har varit 
och det kommer tillbaka också att man även ska ha matmöbler i barnens storlek och det tar vi 
stryk av som personal. Vi har varit på kurs alldeles nyligen om lyftteknik och hon 
(kursledaren) sa det att det är helt vansinnigt att det (låga matbord) kommer tillbaka, stoppa 
det sa hon. Det får vi betala med våra ryggar och axlar. Sen är det väl ändå så att hemma så är 
det den höjden också på...” (möblerna). 

 
Dockvrån var på alla avdelningar möblerad med möbler i barnens höjd. Några avdelningar 
hade dessutom låga bord för barnen att arbeta och leka vid. Avdelningen Blomman hade ett 
lågt bord med en tågbana på. Avdelning Citronen hade ett litet bord med fyra stolar. På 
avdelningen Duvan fanns ett stort lågt bord med många stolar. 
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Cecilia: ”Sen har vi lilla bordet i samma rum där sitter barnen och pusslar. De leker gärna med 
bilar och sitter vid bordet (visar hur barnen kör på bordet med handen) och ritar. Dom gillar 
dom här småborden helt enkelt, det tycker dom är väldigt…, där står dom med klossar och 
bygger.” 

 
På avdelning Duvan stod nästan allt material på låga hyllor i barnens nivå. På avdelning 
Citronen stod mycket på låga hyllor men en del material stod högre upp. På avdelning Ankan 
stod en del material lågt ner i hyllorna, en del högre upp och en del i skåp. På avdelning 
Blomman stod mycket material synligt men på höga hyllor. På avdelning Ekorren stod det 
mesta av materialet på höga hyllor, i skåp och i förråd. På alla avdelningar utom avdelning 
Ankan fanns det en spegel i barnens höjd. Alla avdelningarna hade minst en normalhög soffa. 
 

Material 
Vi tittade på olika kategorierna av material: dator, bygg- och konstruktionsmaterial, material 
för grovmotorik, material för finmotorik, pussel och spel, vatten och sand, material för 
dramalekar, bild- och formskapande material, musiskt material, litteratur och leksaker och i 
vilken grad materialet var tillgängligt för barnen. Eftersom det var stor olikhet och variation 
mellan de olika avdelningarna valde vi att redovisa kategorierna var för sig. 
 
Dator fanns på tre av de fem avdelningarna vi besökte. På avdelning Duvan hade barnen stor 
tillgänglighet till datorn. På avdelning Ekorren var tillgängligheten till datorn liten för barnen. 
Där styrde pedagogerna när den skulle användas. Inne på avdelningen Citronen fanns en dator 
som bara var till för pedagogerna och på avdelningarna Ankan och Blomman fanns ingen 
dator alls. På avdelningarna Ankan, Blomman och Citronen hade barnen därmed ingen 
tillgänglighet till dator. 
 

Eva: ”Jag kan inte säga att det är för mycket eller så utan ibland, någon eftermiddag när det är 
lugnare med barn och vi inte har så mycket så kan man sätta sig. Då blir det oftast dom stora 
kanske då som är lite mer haj på det här. Dom mindre kommer oftast med stolarna, drar och 
ska sätta sig och titta på. Så vissa program där Knacka på, det fixar oftast dom stora, ibland så 
sätter vi på den men jag kan inte säga att det blir så där jätteofta”. 

 
Tillgängligheten till bygg- och konstruktionsmaterial varierade stort mellan de olika 
avdelningarna. På avdelningarna Citronen och Duvan hade barnen stor tillgänglighet till det 
materialet. Materialet låg i lådor i hyllor i barnens höjd och på avdelning Duvan hade lådorna 
bilder på framsidan på vad som fanns i dem. Avdelningarna Ankan och Blomman hade bygg- 
och konstruktionsmaterial högre upp på hyllor så att barnen inte kunde nå det. De kunde dock 
se det och be om det. Tillgängligheten till bygg- och konstruktionsmaterial på avdelningarna 
Ankan och Blomman var alltså medelstor. På avdelning Ekorren hade barnen ingen 
tillgänglighet till bygg- och konstruktionsmaterial. Där var Legot instängt i ett förråd. Barnen 
visste inte att det fanns och det var inget som användes. 
 

Britta: …”och så finns det en bilmatta, ett bilgarage, bilar och duplo. Och det är också sådant 
vi plockar ner för att dom ska kunna leka med det när dom känner för det (skratt i rösten) när 
dom frågar efter det. Och sen för att liksom kunna ställa undan det för det är ganska mycket så 
rätt som det är så ligger det över hela golvet. Så då står det ganska högt upp just nu.” 

 
Alla förskolorna hade ett rum där de hade större yta så att barnen kunde röra sig mer fritt. De 
hade även lite olika grovmotoriska material så som bollar, kuddar, rutschkana och madrasser. 
Tillgängligheten för barnen var stor till det mesta rörelsematerialet förutom bollar som de fick 
be om och en gunga som fanns på avdelningen Citronen som användes vi lugnare tillfällen. På 
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avdelningarna Ankan, Citronen och Ekorren hade man även större bilar som barnen kunde 
åka på. Dessa var instängda och togs fram på pedagogernas initiativ. 
 

Cecilia: ”Ja vi har det lite grann som bollrum, bollrummet går det oftast under, dom får kasta 
bollar och sådant där inne, de lite större barna då och även dom små givetvis också men när 
det blir livat… Vi har även sådana små sparkbilar och dom brukar få vara och åka runt inne i 
det rummet , just för att inte cirkulera hela avdelningen. Så det är ett rum för motorik, för det 
är rätt rent, det är en stor madrass som alltid ligger där och det uppmanar till lite kullerbyttor 
och sådan lek, hopp, så det blir mycket till ett rörelserum.” 

 
Det finmotoriska materialet på de olika avdelningarna bestod mestadels av pärlor. Alla 
avdelningarna utom avdelningen Citronen hade pärlor som barnen fick göra halsband och 
armband av. På avdelningarna Ankan, Blomman och Ekorren stod pärlorna inne i skåp men 
alster som barnen höll på med eller hade tillverkat hängde framme. Tillgängligheten till detta 
material var därmed medelstor på dessa avdelningar. På Duvan hade de pärlorna och andra 
pysselsaker högre upp på en hylla men väl synligt för barnen som kunde be om det. Även där 
var tillgängligheten medelstor. 
 

Britta: ” Där är bara några, ja en krok till varje barn där vi hänger det dom håller på och pärlar 
och sådant. Då hänger vi upp det eller om dom har något som inte är klart.” 

 
Doris: ”Nu står väl något på någon hylla där så att dom får säga till om de vill ha ”pluppar”. 
Det är också för att vi har den här lilla tösen numera vi kan inte ha sådana på golvet om hon 
skyndar dit och stoppar någon sådan i munnen. Men annars så är det tanken att dom ska ta 
fram själva när dom vill, det ska finnas i deras höjd eller att dom kanske får kliva upp på en 
stol eller så men det ska dom få bestämma hur dom vill använda det.” 

 
Hur pussel och spel var placerade såg olika ut på de olika avdelningarna. På Citronen och 
Ekorren var pusslen instängda i skåp och barnen hade liten tillgänglighet till dem. På Ekorren 
hade dock de äldre barnen delvis lärt sig vad som fanns i skåpen och bad ibland pedagogerna 
att ta fram dem. På avdelningen Blomman stod det högt upp på en hylla men synligt för 
barnen. Där var tillgängligheten medelhög. På avdelningarna Ankan och Duvan hade barnen 
stor tillgänglighet till pusslen som låg på en låg hylla däremot fanns spelen högt upp på en 
hylla på Duvan. 
 

I: ”Pusslen och så, frågar barnen om det?” 
Eva: ”Ja, ja det ja det gör dom. Det är våra stora där som kan. Dom vill pussla och så vet dom. 
Då står dom där och trycker vid dörren, vill in (i förrådet). Så plockar vi fram, så att det är 
dom medvetna om.” 
I: ”Dom små skulle kunna peka och så, gör dom det? Upplever du att dom vet vad som finns 
(i förrådet)?” 
Eva: ”Nej, nej det kan jag inte påstå. Inte dom som är mellan ett och två där det, nej det gör 
dom inte utan det är nog vi som mer styr upp det. Ja så det är inte alls så som det är med 
treåringarna.” 

 
Sand inomhus fanns inte på någon av avdelningarna. Tillgängligheten till vattenlek och 
laborerande med vatten var liten eller ingen på de olika avdelningarna. På Duvan och Ekorren 
fanns ingenting för vattenlek eller laborerande med vatten. På avdelningarna Ankan och 
Citronen fanns banor för vattenlek men de användes utan vatten till exempelvis bilbana. På 
avdelning Blomman var även tillgängligheten till vattenlek och laborerande med vatten liten. 
 

I: ”Ni hade även en vattenlekbana i det rummet?” 
Anita: ”Ja fast den har vi inte använt så mycket nu men den brukar vi använda inne där vi har 
skötbordet.” 
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I: ”Sen så tror jag att din kollega sa det att handfaten används till vattenlek och så ibland.” 
Britta: ”I mellan åt, men ja inte så jätteofta skulle jag vilja säga (skrattar) möjligheten finns, 
det gör den.” 

 
Material för dramalekar fanns på alla avdelningarna. Utklädningskläder var något som fanns 
på alla avdelningar utom Ankan som ville att barnen skulle få uppleva det som nytt på nästa 
avdelning. På avdelningarna Citronen, Duvan och Ekorren var utklädningskläderna mycket 
tillgängliga för barnen och fanns i deras höjd. Yrkesföreställande kläder var något som 
saknades helt på alla avdelningarna. På avdelningen Duvan fanns det dock en doktorsväska 
med diverse tillbehör. På Blomman var utklädningskläderna placerade utom räckhåll för 
barnen, men de kunde se dem och be personalen om att ta ner dem. Dockvrå/hemvrå var 
något som fanns på alla avdelningar, ibland som ett eget rum och ibland som en avgränsad del 
av ett rum. Alla hade möbler i barnens storlek och var anpassade till barnen. Materialet så 
som dockservis och dockor var mycket tillgängligt för barnen på alla avdelningarna. 
 

Britta: ”Det finns lite utklädningskläder i hyllorna där som dom också tycker om att leka med, 
lite mössor och sånt som finns där.” 
 
Cecilia: ” Ja, det är vårat stora allrum där vi både har hemmavrå som vi kallar det med 
hemmalek framför allt. Jag vet inte dockvrå…, det har man gått ifrån lite grann. Det är mycket 
laga mat och det är det barnen ser hemma och arbetar utifrån. Den gjorde vi i ordning i höstas, 
den vrån med spis och grejer. Och den är väldigt populär, det är nog där som dom leker allra 
mest och det får jag säga, det är tjejer och killar, där ser man ingen skillnad på våra små utan 
det är precis lika mycket. Vi har lite sådana där matvaror, lite plastägg och lite sådant där.” 

 
Barnen hade liten tillgänglighet till bild- och formskapande material på alla avdelningarna. 
Lera fanns inte på någon av avdelningarna. Ekorren var den enda avdelningen där vi såg gips. 
Tillgängligheten för barnen till olika färger som vattenfärger och flaskfärger var liten på alla 
avdelningar. Pedagogerna styrde helt när barnen fick måla och färgerna stod i regel så att 
barnen inte kunde se dem i förråd, högt upp eller i rum som sällan användes. På Citronen hade 
de dock flyttat in stafflin i skötrummet så att barnen kunde få syn på dem och bli inspirerade 
att måla. Tillgängligheten till kritor och papper såg dock olika ut på de olika avdelningarna. 
Duvan var den enda avdelningen där barnen hade stor tillgänglighet till kritorna, färgpennorna 
och papperet. Där stod det framme i barnens höjd. Doris förklarade att det berodde på att de 
ville att barnen, oberoende av personalen, skulle ha tillgång till att rita. På de andra 
avdelningarna stod kritor och papper synligt men på hyllor som barnen inte kunde nå. Cecilia 
berättade att de hade försökt att placera kritorna så att barnen kunde nå dem men att det ledde 
till att barnen stoppade dem i munnen, därför flyttade de upp dem igen. Trolldeg eller play-
doh fanns på alla avdelningarna. På Citronen och Ekorren fanns degen undanställd och det var 
något som pedagogerna plockade fram. Liknande var det på avdelning Blomman där degen 
stod högt upp på en hylla och som personalen plockade fram ibland när det var lugnare. På 
avdelningarna Ankan och Duvan stod degen placerad på låga hyllor och den var mycket 
tillgänglig för barnen. 
 

I: ”Är det någonting som barnen kan fråga efter, kommer dom och frågar?” 
Eva: ”Ja det är också våra stora (låter glad, skrattar) barn som precis fyllt tre, dom kan komma 
och fråga, - åh vi vill dega, säger dom då. Ja då brukar vi köra det oftast på eftermiddagarna, 
då kanske det har vandrat hem några barn och det är lite lugnare så plockar vi fram, och då kan 
dom komma och fråga. Sen så kan vi även plocka ner och tycker vi att idag är det regnigt och 
bedrövligt ute idag är vi inne på förmiddagen och så, har vi lite play-dohdeg och någon kanske 
står i målarrummet och så vi kör lite olika så.” 
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Tillgängligheten till musiskt material var liten på alla avdelningar. Något som var 
genomgående under alla observationerna var att alla avdelningarna hade CD-spelare och CD-
skivor som stod högt upp på en hylla eller ett skåp. Det framgick under intervjuerna att det var 
pedagogerna som bestämde över när CD-spelaren skulle användas. De kunde dock ibland 
sätta på den när barnen bad om det. Barnen hade liten eller medelstor tillgänglighet till CD-
spelaren. Rytminstrument var även det något som fanns på alla avdelningar. Avdelningen 
Blomman hade en trumma vid samlingarna och de andra avdelningarna hade olika 
rytminstrument som barnen fick använda ibland på samlingarna. Rytminstrumentens 
användning styrdes av pedagogerna och var något som barnen hade liten tillgänglighet till. 
 

I: ”Ni hade en CD-spelare där inne också?” 
Anita: ”Då brukar vi sätta på musik och så får dom dansa. Det brukar dom få göra. Och det är 
där inne vi har våra samlingar också i det rummet, i lekhallen.”  
I: ”Brukar barnen fråga om musik och så?” 
Anita: ”Ja det brukar dom. Då frågar dom, vill dansa, det vill dom göra och då ska man sätta 
på den då. Då brukar dom ta ner kuddarna, dom små runda kuddarna och då är de trummor. Så 
står dom där och så trummar dom och så dansar dom med varandra och sådär.” 
 
I: ”Musikinstrument, har ni det?” 
Cecilia: ”Det måste jag nog erkänna att vi är lite dåliga på. Jo vi har, vi har köpt äggmarakhas. 
Det köpte vi i höstas. Dom har vi använt två gånger (låter ursäktande och skrattar). Men det 
var ett steg för att få något enkelt och ha med som rytm eller rytminstrument så. Men där får 
jag väl säga att där är vi lite, det blir sång och rörelse om man säger och lek och rörelse.” 

 
Litteratur fanns på alla avdelningarna. På Blomman, Citronen och Ekorren hade de både 
böcker som var mycket tillgängliga och böcker som barnen fick be om som var på högre 
hyllor. I barnens höjd hade de mest böcker som de var mindre rädda om, ofta 
hårdbladsböcker. Högre upp hade de böcker som de var mer rädda om. På Ankan och Duvan 
fanns alla böcker tillgängliga för barnen. Anita förklarar detta med att de lär barnen att vara 
försiktiga med böckerna. 
 

I: ”Jag såg att ni hade en låda med böcker där (bredvid soffan). Böckerna där vad är det för 
böcker?” 
Doris: ”Dom har vi vuxna vart och lånat på biblioteket. Vi vet ungefär på vilken nivå vi 
behöver lägga dom där eller innehållet i böckerna och kanske också bilderna också vad som 
tilltalar dom (barnen) eller figurer eller så dom känner igen Alfons, dom känner igen Ludde 
och spöket. Laban kanske dom känner igen också, annars så är dom fascinerade av spöken 
(skratt).” 
I: ”Får barnen lov att använda böckerna utöver när ni läser?” 
Doris: ”Ja dom får ta dom, så att jag har sagt det till dom som jobbar på biblioteket här att nu 
har jag förstått att böcker kan man använda på många olika sätt. Man kan äta dom (skratt i 
rösten) eller man vet inte ja… Men det… dom har en tolerans för oss också när vi kommer ner 
(till biblioteket) med trasiga böcker. Och dom, ja dom kan göra sönder dom där tjocka 
pekböckerna också. (Skratt)” 
I: ”Men det är ändå så att barnen får ha tillgång till dom (böckerna)?” 
Doris: ”JA (bestämt) det har dom.” 

 
På avdelningarna Ankan, Blomman och Ekorren hade barnen stor tillgänglighet till de flesta 
leksakerna så som bilar och hårda djur. En del leksaker stod däremot på högre hyllor och i 
skåp. Tillgängligheten till leksaker på dessa avdelningar var medelstor för barnen. På 
avdelningarna Citronen och Duvan stod leksakerna på låga hyllor och i backar i barnens höjd 
och barnen hade stor tillgänglighet till leksakerna.  
 

I: ”Jag såg att det var en liten hylla där men några mjukdjur på. Är det något barnen 
använder?”  
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Anita: ”Dom brukar få använda det ibland om dom sitter vid bordet och vi brukar ta, det är 
fåglar, dom spelar. Om man trycker på dom så spelar dom. Dom låter som riktiga fåglar. Ja 
och i den här fyrkantiga lådan är det tre möss. Man stoppar i fingrarna och så är det tre så dom 
får titta på dom.” 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om pedagoger utformar innemiljön på förskolan 1-
3 år för att stimulera det kompetenta barnet. Resultatet pekar på att tre faktorer är av stor 
betydelse för om de små barnen får möjlighet att använda sig av sina kompetenser och 
utveckla nya. 
 

• Utbudet av material är en av faktorerna eftersom barnen behöver ha tillgång till olika 
sorters material för att utveckla olika sorters kompetenser.  

• Tillgängligheten till materialet är en annan faktor eftersom det avgör om barnen har 
möjlighet att använda sig av materialet på eget initiativ eller på pedagogernas. 

• Pedagogernas barnsyn är den tredje faktorn. Barnsynen speglas både i hur innemiljön 
utformas och i vad barnen får möjlighet att göra. 

 

Pedagogernas barnsyn och tankar om det kompetenta barnet 
Pedagogerna i vår studie hade olika sätt att se på barnen. Ur resultatet går det att urskilja tre 
olika barnsyner. 
 
Cecilia, Britta och Doris menade att barnen hade kompetens till att klara sig själva i det stora 
hela. Pedagogerna såg barnen som kompetenta människor som ska få möjlighet att använda 
sig av sina förmågor (Bjervås, 2003; Pramling Samuelsson & Sherdian, 1999; Sommer, 
2005). 
 
Ett annat sätt att se på barn är att de har potentiella förmågor men att de behöver hjälp och 
stöttning av pedagoger för att utveckla dem (Johansson, 2005). Anita ansåg i linje med det 
synsättet att det fanns vissa saker som barnen kunde klara av men att de för det mesta behövde 
stöttning. 
 
Båda de ovanstående synsätten som pedagogerna ger uttryck för går i linje med Lpfö 98 (s. 6) 
som säger att ”barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet 
öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.” 
 
Eva ansåg att barnen behövde stöd i allt de gjorde och att pedagogerna skulle avgöra vad som 
var bäst för barnen. Detta sätt att se på barnen stämmer väl överrens med det synsätt 
Johansson (2005) beskriver där pedagogen vet vad som är bäst för barnen, ur pedagogernas 
synvinkel vilket i sin tur ofta leder till ett begränsande av barnens kompetenser istället för 
utveckling av dem. 
 
Tankarna kring vad det kompetenta barnet innebär varierade. Britta, Eva och Anita uttryckte 
att barn kan mer än vad man tror. Britta menade att det är lätt att man som pedagog hjälper 
barnen för mycket. Anita påpekade att man inte får förminska barnet utan att man ska se det 
för vad det verkligen är. Anita och Eva uttryckte att de får mycket respons från barnen. Doris 
menade att ett kompetent barn är ett barn med möjligheter och ett barn som kan visa empati. 
Cecilia uttryckte sig liknade då hon menade att det kompetenta barnet har alla möjligheter och 
att de ska få chans att utveckla möjligheterna genom stöttning av pedagoger. 
 

I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Lpfö 98, s. 5). 
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Cecilias, Doris och Brittas tankar om det kompetenta barnet återspeglas i deras barnsyn. 
Anitas barnsyn och hennes tankar om det kompetenta barnet är även de liknande. Evas tankar 
kring det kompetenta barnet stämmer dock inte överrens med den barnsyn som hon gav 
uttryck för i övrigt genom beskrivning av sina handlingar under intervjun.  
 
Lpfö 98 förespråkar en viss syn på barn och som pedagog bör man reflektera över om ens 
egen syn på barnen stämmer överens med Lpfö 98. I stort så upplever vi att pedagogerna ser 
på barnen som kompetenta och har reflekterat över hur de ser på barnen. 
 

Vilka möjligheter har barnet att utveckla sina kompetenser i innemiljön? 
Barnet har från födseln flera grundläggande kompetenser. När barnet börjar i förskolan har 
det utvecklat ytterliggare kompetenser. Trots detta finns det många kompetenser för barnet att 
utveckla. (Brodin & Hylander, 1997; Emilson, 2003; Lindgren, 2006; Niss & Söderström, 
1996; Pramling Samuelsson & Sherdian, 1999; Sommer, 2003) Därför måste barnet få 
möjlighet att utveckla dessa kompetenser. Enligt Lpfö 98 så skall barnen få uttrycka sig och 
skapa på olika sätt. Pedagogen ska även uppmuntra barnens nyfikenhet och vilja att lära, ta 
vara på barnens intressen och utgå från barnen för att barnens självförtroende skall växa. 
Barnen skall bli stöttade och uppmuntrade att utveckla sina kompetenser genom egen 
aktivitet. 
 
Detta innebär att hur pedagogerna utformar miljön på förskolan har betydelse för om barnet 
får möjlighet att utveckla sina kompetenser (Bjervås, 2003). Vi anser att om barnet skall 
kunna uttrycka sig på olika sätt så som multimedia, musik och dans, vilket Lpfö 98 
förespråkar, så måste det finnas material och möjligheter till detta. Om barnen ska kunna 
utforska sin miljö och ta egna initiativ så bör de kunna se vad som finns och materialet bör 
vara tillgängligt för barnen. Om barnets självförtroende ska kunna utvecklas måste barnet få 
kunna själv. Eftersom förskolan enligt Lpfö 98 skall utgå från barnen bör den formas efter 
dem och deras intressen och behov. Sedan måste man också tänka på barnens säkerhet och 
anpassa efter barnens ålder så att det blir en balans mellan trygghet och utmaning. 
Pedagogerna i vår undersökning gav dock inte något egentligt uttryck för att innemiljön hade 
utformats utifrån barnens intressen. Däremot förklarade de att de hade anpassat miljön utifrån 
barnens ålder, det vill säga vad de bedömde att barnen klarade av och utifrån deras behov. 
 

Pedagogernas uppfattning om innemiljön 
Nordin-Hultman (2004) påpekar att den svenska förskolan präglas av ordning och reda. Detta 
leder enligt henne till att en del material helt saknas på förskolan och att annat förvaras 
otillgängligt för barnen. Detta var dock inte något som pedagogerna i vår studie uttryckte 
starkt. Alla pedagogerna utom en sa förvisso något om ordning och reda men det 
genomsyrade inte någon av intervjuerna. Även om pedagogerna inte betonade ordning och 
reda kan det ändå vara något som påverkade utformningen av avdelningarna, några uttryckte 
att de hade en del material högre upp eller i skåp så att barnen inte kunde få tag på det och 
stöka ner med det. Dessutom fanns det lite material som kunde stöka ner på förskolorna 
såsom vatten och sand. Det materialet som fanns och kunde stöka ner var vattenfärger och 
flaskfärger som stod högt upp eller i skåp på alla avdelningarna. 
 
Något som präglade intervjuerna var säkerhetstänkandet. En del av materialet stod exempelvis 
högre upp för att inget barn skulle kunna ta det och sätta det i halsen. Sådant material var till 
exempel pärlor. Säkerhetstänkandet på förskolorna är inget som framgått i tidigare forskning. 
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Vi tror att detta kan bero på att det kan vara taget för givet och att man sen har glömt bort att 
tänka på det när man studerat innemiljön. Säkerhetstänkandet stämmer väl överens med Lpfö 
98 (s. 4) där det står att ”Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 
deltar”. Detta innebär att miljön både skall vara stimulerande för barnen men också att den 
skall vara trygg. 
 

Möbler och material 
Bjervås (2003) menar att vilken höjd det är på möblerna sänder ut signaler till barnen. På 
avdelningarna i vår undersökning var alla matbord i normalhöjd. Till borden hade de 
trappstolar, antingen med byglar eller utan. På några av avdelningarna fanns det även låga 
bord och stolar till barnens förfogande, som inte tillhörde dockvrån utan fanns till för barnens 
andra aktiviteter. En av pedagogerna tog upp frågan om höjden på matborden och menade att 
det är en fråga om pedagogernas arbetsmiljö. Vi menar att det är bra om det finns bord i både 
normalhöjd och i barnens höjd eftersom förskolan är både pedagogernas och barnens 
arbetsplats. Matbord i normalhöjd kan fungera bra även för barnen om man använder sig av 
stolar där barnen har möjlighet att ta sig upp och ner själva. Stolarnas utformning är även en 
säkerhetsfråga. Vår uppfattning är att byglarna snarare försvårar barnens försök att ta sig upp 
och ner från stolarna och att det därför inte behövs några byglar då barnen egentligen klarar 
av att sitta utan dem. För andra aktiviteter än matsituationer bör det finnas låga bord och stolar 
som barnen kan bruka som de vill.  
 
Materialet som fanns på förskolorna skiljde sig inte så mycket åt. Det som skiljde mest var 
placeringen av materialet och därmed barnens tillgänglighet till det. Det fanns dock en del 
likheter mellan de olika avdelningarna vad gäller vilket material som var tillgängligt. 
Materialet hade olika grader av tillgänglighet för barnen beroende på hur det var placerat men 
även beroende på om pedagogerna ansåg att barnen skulle ha möjlighet att be dem om 
materialet, om barnet fick lov ta en stol och hämta det själv eller om barnet fick vänta tills 
pedagogen bestämde att materialet skulle användas. Vi anser att allt material inte alltid kan stå 
i barnens höjd på grund av säkerheten men det är viktigt att barnen alltid har möjlighet att se 
allt material och därmed få möjlighet att be om det, verbalt eller med kroppsspråket. Om 
barnen är lite äldre kan de få lov att använda sig av en stol för att nå materialet själva då de 
har utvecklat fler kompetenser och troligtvis kan hantera materialet bättre ur 
säkerhetssynpunkt. 
 
Enligt Nordin-Hultman (2004) är papper och kritor, pussel, leksaker, utklädningskläder och 
dockvråutrustning oftast tillgängligt för barnen. Det som inte är tillgängligt är oftast sådant 
material som kan stöka ner så som färg, lera, garn, klister men även band/cd-spelare, verktyg 
och musikinstrument. Det stämmer ganska väl överens med det resultat vi fick. Leksaker, 
utklädningskläder och dockvråutrustning var på de flesta avdelningar mycket tillgängligt för 
barnen. Papper och kritor fanns dock bara väl tillgängligt på en avdelning. Vi tror att detta kan 
bero på att de avdelningar vi besökt var småbarnsavdelningar och att det kan vara en 
säkerhetsfråga att inte ha kritorna långt ner. En pedagog nämnde också att de försökt ha 
kritorna nere men att det inte gått eftersom vissa av barnen inte kunde låta bli att stoppa dem i 
munnen. Färg, CD-spelare och musikinstrument var material som barnen genomgående hade 
liten tillgänglighet till. Lera, garn, klister och verktyg var inget vi såg alls på någon avdelning. 
 
Material för grovmotorik fanns det gott om på alla avdelningarna och tillgängligheten till 
detta material var i regel medel eller stor för barnen. Detta stämmer med Nordin-Hultman 
(2004) som menar att möjligheten till grovmotorisk rörelse inomhus i svenska förskolor är 
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stor. Det finns oftast stora golvytor till detta och mycket rörelsematerial som stora kuddar, 
ribbstolar och bollar. 
 
Det övriga materialet: bygg- och konstruktionsmaterial, material för finmotorik, pussel och 
spel, och litteratur fanns i olika grad på avdelningarna och barnens tillgänglighet till det 
varierade. Något som också var olika på avdelningarna var hur barnen kunde arbeta med 
materialet. Att tillgängligheten till dessa material var varierande tror vi beror på att 
pedagogerna hade olika syn på vad barnen klarar av. Flera av avdelningarna hade dessutom 
lodräta hyllor (byggda på höjden) vilket gjorde att mycket av materialet var tvunget att 
placeras högre upp. Det var dock två avdelningar som hade medvetet satsat på vågräta hyllor 
(byggda på längden). 
 
Eftersom visst material saknades helt och barnen hade liten tillgänglighet till annat befarar vi 
att det kan leda till att barnen inte har så stora möjligheter att utveckla sina kompetenser inom 
de områdena under sin tid på småbarnsavdelningen. Materialet som fanns tillgängligt för 
barnen på förskolan var sådant som barnen oftast har hemma. Detta tycker vi tyder på att 
förskolan fortfarande mer är hemlik vilket är en motsats till Lpfö 98 som hävdar att förskolan 
skall vara ett komplement till hemmet. Vi tror att det kan bero på att den hemlika traditionen 
är så stark att man inte reflekterar över utformningen av innemiljön och att fortfarande råder 
en tanke om att det ska vara prydligt. 
 

Var avdelningarna utformade för kompetenta barn i utveckling? 
Barnens möjligheter att utveckla sina kompetenser såg mycket olika ut på de olika 
avdelningarna. I stor utsträckning kunde vi se att pedagogernas barnsyn speglade hur de hade 
valt att utforma innemiljön. 
 
På Duvan var det mesta materialet i barnens nivå och stod på vågräta hyllor i rummen. Visst 
material som stod högre upp förklarades med att det var en fråga om barnens säkerhet. Doris 
betonade många gånger i intervjun hur de tänkt på säkerhetsaspekter under utformningen av 
innemiljön. Pedagogerna på Duvan ville att barnen skulle ha möjlighet att ta egna initiativ och 
inte behöva be om hjälp så ofta. De såg barnen som kompetenta personer som klarar mycket 
själva. Det blev mycket tydligt att de ville att innemiljön skulle vara en kombination av 
utmaning och trygghet. Pedagogerna uttryckte även att de utgick från barnen när de ändrade i 
innemiljön.  
 
På Citronen hade Cecilia en tanke om att barnen skulle ha tillgänglighet till det mesta 
materialet och att barnen skulle få möjlighet att klara sig själva. Mycket av materialet fanns 
tillgängligt på låga hyllor. Även Cecilia berättade mycket om olika säkerhetsaspekter i miljön 
vilket också där ledde till att en del material stod högre upp. Hon ville också att barnen skulle 
bli inspirerade, till exempel hade hon tagit in stafflin i skötrummet så att barnen skulle kunna 
se att de har möjlighet att måla. Den övriga personalen på avdelningen hade dock inte riktigt 
samma syn på barnen vilket ledde till att hon fick kämpa för det hon ville förändra i 
innemiljön. Hon ansåg att barnen klarade mycket, bara de fick möjligheten. 
 
På Blomman ville Britta förändra innemiljön så att barnen fick ta mer initiativ och få vara mer 
självständiga. Mycket av materialet stod högre upp i lodräta hyllor. Britta uttryckte att hon 
ville förändra så att materialet stod i barnens höjd. Hon pratade dock emot sig själv när hon 
sade att en del material stod högre upp för att barnen inte skulle riva ner det. Även Britta 
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påpekade säkerhetsaspekter i inredningen. De hade lådor längst ner på hyllorna men de 
användes inte på grund av klämrisken. 
 
På Ankan stod en del av materialet högre upp och en del i barnens höjd. Anita diskuterade 
inte så mycket krig detta men hon ansåg att det var viktigt att inte förminska barnen. Till 
exempel så tyckte hon att böckerna kunde vara tillgängliga eftersom de lärt barnen att vara 
försiktiga med dem. Hon ansåg även att det var viktigt att lyssna på vad barnen ville, även de 
som inte kunde tala. 
 
På Ekorren stod det mesta materialet i ett förråd, högt upp på hyllor eller i ett målarrum som 
var stängt för det mesta. Leksaker, grovmotoriskt material, dockvrå och utklädningskläder var 
det material som var mycket tillgängligt för barnen. Dock styrde pedagogerna oftast upp i 
vilket rum barnen skulle befinna sig i. Pedagogerna styrde även när visst material skulle 
användas och barnen hade liten möjlighet att lära sig genom egna aktiviteter. Hon berättade 
också att treåringarna på avdelningen ibland bad om att få göra saker men att det även då var 
pedagogerna som avgjorde om det var ett lämpligt tillfälle för den aktiviteten eller inte. 
 
Vår studie visar att det är pedagogernas barnsyn som formar innemiljön och att pedagogen 
och innemiljön sedan formar barnet och dess kompetenser. Det fanns stor variation mellan de 
olika barnsyner som kom till uttryck i vår studie och det visar att synen på barnet som 
kompetent inte alltid är ett begrepp som syns i förskolans verksamhet. Synen på barnet som 
kompetent har ännu inte slagit igenom fullt ut. Det finns pedagoger som arbetar utifrån det 
kompetenta barnet, pedagoger som delvis arbetar utifrån det eller har börjat tänka på det sättet 
samt pedagoger som inte alls har funderat kring de små barnen som kompetenta och därför 
inte arbetar efter det. 
 

Viktigt i vårt kommande yrkesliv 
Det är viktigt att tänka på hur det man gör visar vilken barnsyn man har och att låta tankarna 
om det kompetenta barnet komma till uttryck även i handlingar. Innemiljöns utformning har 
länge varit tagen för given, men hur vi som pedagoger utformar den säger mycket om vilken 
barnsyn vi har. Hur innemiljön är utformad påverkar också vilka möjligheter vi ger barnen att 
utveckla olika kompetenser Det är också viktigt att tänka på att utgå från den barngruppen 
man har och deras intressen.  
 
Vi såg i vår studie att förskolan till viss del präglas av traditioner som pedagogerna inte 
reflekterar så mycket över. Därför tror vi det är viktigt att tänka efter om det är möjligt att 
följa Lpfö 98 i den innemiljön som finns. Det är viktigt att tänka till om vad man vill uppnå 
med miljön och hitta en bra balans för pedagogik och omsorg. 
 
Enligt Lpfö 98 så ska barnen genom egen aktivitet få möjlighet att utvecklas och lära. Som 
pedagog bör man därför reflektera över om i vilken grad barnen får möjlighet att utveckla sina 
kompetenser genom att ta initiativ till och genomföra egna aktiviteter.  
 

Vårt val av metod 
Vi anser att vårt val att använda oss av kvalitativ forskningsmetod var relevant och riktigt. Det 
finns dock några saker i genomförandet av studien som vi hade kunnat göra annorlunda.  
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Istället för eller som komplement till att observera avdelningarna hade vi kunnat filma 
barnens aktiviteter i de olika rummen. Därmed hade vi verkligen fått se hur barnen använde 
sig av innemiljön. Vi hade på så vis fått reda på vilket material barnen hade tillgång till och 
vilket de inte hade tillgång till genom barnen själva. Det hade gett oss rättvisare data om vad 
som faktiskt användes i innemiljön än vad våra observationer gjorde. Vårt syfte var dock att ta 
reda på hur pedagogerna valde att placera och inreda miljön i förhållande till barnen så 
observationerna fungerade ändå bra utifrån det. Vi hade även haft svårt att hinna med att filma 
alla rum på alla avdelningar och analyserat filmerna under den tid som vi har haft till 
förfogande för denna uppsats. 
 
Under intervjuerna hade vi kunnat ställa fler följdfrågor kring de ämnen som togs upp. Bland 
annat hade vi kunnat fråga mer om karaktären på den litteratur som fanns på avdelningarna. 
Frågeställningen om pedagogerna ser barnen som kompetenta hänger ihop med vad barnen 
har möjlighet att titta i för sorts böcker. Gavs de möjlighet att använda både skönlitteratur och 
facklitteratur. Vi hade kunnat fråga mer om speglarna som fanns på alla avdelningar utom en. 
Hur de användes och om det fanns något syfte med dem. Det hade även varit av intresse för 
oss, utifrån vårt syfte, att fråga informanterna som inte hade någon dator inne på 
avdelningarna om deras val att inte ha det. Det hade även varit intressant att höra om barnen 
fick flytta material mellan rummen eller om materialet inte fick flyttas eftersom det också 
handlar om ifall barnet har möjlighet att ta egna initiativ. Trots att dessa följdfrågor aldrig 
ställdes anser vi oss ha fått bra data att arbeta med utifrån de intervjuer som gjorts. 
 

Förslag på fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att forska vidare kring om det finns någon skillnad mellan 
förskolelärares och barnskötares syn på det kompetenta barnet och om deras tankar om 
innemiljön. En av pedagogerna påpekade att hon fick kämpa mycket för att göra förändringar 
eftersom hon och barnskötarna hon arbetade med hade mycket olika syn på barnen och på hur 
innemiljön skulle se ut. 
 
Som utvidgning av studien hade man kunnat filma innemiljön för att se hur barnen och 
pedagogerna använde sig av den. Att se hur barnen använder material och möbler och hur 
pedagogerna bemöter barnen i dessa fall hade varit intressant att se. Då hade barnets 
perspektiv och pedagogernas barnsyn kommit fram tydligare. 
 
Utemiljön hade även varit intressant att involvera i studien. Då hade man kunnat se om inne- 
och utemiljön kompletterade varandra. 
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Bilaga 1 
 
Observationsunderlag 
Vi kommer att titta på varje rum exklusive tambur och toalett. Vi kommer att fokusera på 
inredningens höjd, vilket material som finns och var och hur det är placerat. Detta kommer att 
antecknas med en kolumn för varje rum. 
 
 
 
Intervjuunderlag 
Vi kommer att använda oss av det observationsprotokoll som vi skrivit under observationen 
som intervjuguide utifrån det kommer vi be pedagogen att berätta om möblering och material 
i rum för rum. Som avslutning ska vi fråga vad begreppet det kompetenta barnet innebär för 
pedagogen. 
 
• Berätta om rum X. 

Vi kommer att utgå från de olika rummen som vi tidigare har observerat och ställa 
följdfrågor kring möblerna och materialet som de själva spontant inte nämner. 
Som utgångspunkt kommer vi att ha de möbler och det material vi sett vid observationen 
och ser till att den intervjuade berättar om det som vi observerat i alla rum. 
Följdfrågor kommer att ställas för att kunna ta reda på bakomliggande tankar kring möbler 
och material. Frågor kommer även att ställas om vilka tankar som ligger bakom hur 
materialet är placerat. 
 

• Finns det något som du är speciellt nöjd med i innemiljön? 
 
• Finns det något som du är mindre nöjd med i innemiljön? 
 
• Vad innebär det kompetenta barnet för dig? 

 
• Har du något ytterliggare att tillägga? 
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Bilaga 2 
 

XXXXX 14maj, 2007 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser sjätte och näst sista terminen på lärarprogrammet med 
inriktning mot förskola, förskoleklass. Under resterande tid av den här terminen och under 
början av höstterminen kommer vi att genomföra en studie som sedan kommer att resultera i 
vår C-uppsats. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur innemiljön på förskolan 1-3år ser ut i förhållande 
till det kompetenta barnet. 
 
Vi kommer först att observera innemiljön på Er avdelning då vi vill ha den i färskt minne 
under intervjun. Vid observationen kommer vi även att ta kort på miljön efter som det 
kommer att underlätta för oss vid skrivandet av vår uppsats. Korten är endast en hjälp för vårt 
minne (då vi besöker flera förskolor och behöver komma ihåg hur de olika avdelningarna ser 
ut) och de kommer att raderas när uppsatsen är klar. 
 
Alla uppgifter som framkommer under vår studie kommer att behandlas helt konfidentiellt. 
Inga namn, förskolor eller andra uppgifter kommer att finnas med i uppsatsen. Materialet 
kommer endast att ses i sin helhet av oss och vår handledare och det kommer endast att 
användas i vår uppsats. 
 
Det är helt frivilligt att delta i studien och om så önskas kan medverkan avbrytas när som 
helst. 
 
Vill Ni ta del av den färdiga uppsatsen kommer den att vara klar i slutet av höstterminen 
2007. 
 
Tack för Er medverkan! 
 
 
 
Maria Helldin  Anna Läckström 
 
maria.helldin@student.hv.se anna.marklund@student.hv.se
07XX-XXXXXX  07XX-XXXXXX 
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