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Sammanfattning 

Den fysiska miljön på förskolan är en viktig faktor i barns lärande och utveckling. Det är 

därför viktigt hur miljön är utformad och vilket lekmaterial som finns tillgängligt för barnen. 

Om förskolemiljön inte är stimulerande utifrån barnens perspektiv kan de hämmas i sin lek, 

utveckling och sitt lärande. Vi har gjort en etnografiskt inspirerad fallstudie med syftet att 

undersöka hur utformningen av den fysiska inomhusmiljön på en förskoleavdelning 

möjliggör och begränsar barns lek utifrån ett barn- och pedagogperspektiv. Vi har valt att 

använda oss av deltagande observationer samt att komplettera dem med intervjuer med både 

barn och pedagoger för att undersöka vad som finns tillgängligt för barnen under deras 

vistelse på förskolan. Resultatet av studien visar att det både fanns en diskrepans och likheter 

mellan det pedagogerna säger att syftena är i rummen och det vi har sett att barnen leker i 

rummen. Exempelvis används köket och matsalsrummet till de aktiviteter som pedagogerna 

tänkt medan soffrummet och samlingsrummet inte används enligt det syfte som pedagogerna 

haft med rummen. Vi har kommit fram till att en liten variation av lekmaterial resulterar i att 

barnen leker samma slags lekar. Slutligen har vi har även kommit fram till att barn sällan 

frågar om material som de inte ser och att tillgängligheten på lekmaterial därför är viktigt.  

 

 

 

Nyckelord: förskola, inomhusmiljö, tillgänglighet, lekmaterial, barnperspektiv, 

pedagogperspektiv, leksaker, inflytande. 
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1.Inledning 

Förskolan är en plats där barn spenderar stora delar av sin vardag. Det är därför viktigt att 

pedagogerna och förskolechefen gör sitt yttersta för att den fysiska miljön på förskolan ska 

vara stimulerande och utvecklande för barnen. I läroplanen för förskolan står det att “miljön 

ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden 

samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation” (Skolverket, 2018, s.7). 

Hur pedagoger inreder rummen på avdelningen bero på flera olika faktorer. En faktor kan 

vara vilket material förskolan har tillgång till och vad det finns för resurser och möjligheter 

till att kunna förändra miljön. Det kan även bero på om förskolan är byggd för att bedriva en 

förskoleverksamhet i, eller om förskolan har fått ta över en lokal som tidigare använts till 

annat. Oberoende av detta ska miljön enligt läroplan för förskolan vara utmanande, 

stimulerande och locka till lek och lärande. Det är både pedagogernas och rektorns ansvar att 

målen i läroplanen följs då “Rektorn har ansvar för förskolans kvalitet och har därvid, inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till 

såväl digitala som andra lärverktyg” (Skolverket, 2018, s.19).  

 

Förskolan är en plats för barn där rummen är utformade av vuxna men för barn. Det är 

platser som det är tänkt att barn ska vistas i. För att få reda på vad som intresserar barnen bör 

pedagoger vara uppmärksamma på vad barnen berättar men även vad de visar med sitt 

kroppsspråk (Rasmussen, 2004). När barn får berätta om sina upplevelser och erfarenheter 

om förskolans miljö kan vi få en förståelse för vilken betydelse som rummen har för dem 

(Halldén, 2007.a). För att hela tiden jobba mot detta mål bör pedagogerna förändra barnens 

lekmiljöer alltefter att barnens intressen och kunskapsbehov ändras. För att förändra den 

fysiska inomhusmiljön på förskolan krävs både kunskap och tid från pedagogerna (Dahl & 

Evenstad, 2017). Desto mer en miljö efterliknar barns intressen ju närmare är man att nå vad 

Rasmussen (2004) kallar barns platser. Med detta menar forskaren de platser som barnen 

väljer att vara och de platser barnen knyter an till. Barn behöver få känna att det finns platser 

på förskolan där de själva får bestämma, det vill säga platser där de får styra, ha kontroll och 

utrymme att ta egna initiativ. Barn kan även hitta barns platser i platser för barn. Det innebär 

att barn inte behöver skapa egna platser för att det ska bli platser för barn utan att de kan hitta 

dessa platser i miljöer som är skapade av vuxna (Rasmussen, 2004; Halldén, 2007). Detta kan 

ibland vara svårt i inomhusmiljön på förskolan då det är vanligt förekommande att ett rum på 
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förskolan har flera syften och därmed behöver ändras om vid flera tillfällen under dagen. 

Exempelvis kan ett rum både vara till för lek och för fasta rutiner såsom samling eller 

måltider, vilket gör att barnen måste anpassa och förhålla sig till rummen efter det 

pedagogerna bestämmer vad rummen ska användas till för tillfället (Nordin-Hultman, 2004). 

Barns platser kan därför vara lättare för barn att finna utomhus då den miljön oftast inte 

förändras på samma sätt. Vi har dock valt att inte fokusera på förskolors utegårdar eller 

skogsvistelser utan endast miljön inomhus på en förskola i Sverige då vi främst intresserat oss 

av miljön som är skapad av pedagogerna på avdelningen och, om de utformat rummen, vilka 

lekmaterial och vilken inredning som finns där. Pedagogerna har chansen att medvetet skapa 

intresseväckande och inspirerande rum där barn vill vara och leka i. Därför är pedagogernas 

medvetenhet om hur en miljö ska ta form en viktig del för barnens utveckling. Om miljön 

inte är stimulerande utifrån barnens perspektiv kan de hämmas i sitt lärande och sin 

utveckling.  
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna etnografiskt inspirerade fallstudien är att genom deltagande observationer 

och intervjuer undersöka hur utformningen av den fysiska inomhusmiljön på en 

förskoleavdelning möjliggör och begränsar barns lek utifrån ett barn- och pedagogperspektiv. 

För att uppnå detta syfte ställs följande frågeställningar: 

 

-          Vilka uppfattningar har pedagogerna om avdelningens fysiska inomhusmiljö?  

-          Vad anser pedagogerna är en bra fysisk inomhusmiljö som främjar barns lek? 

-          Vilka syften har pedagogerna med rummen? 

-          Vilket lekmaterial och vilka rum görs tillgängligt för barnen? 

-          Vilket lekmaterial används av barnen på avdelningen och vad leker barnen på 

avdelningen? 

 

1.2 Disposition  

Efter detta första kapitel där studiens problemställning, syfte och frågeställningar presenterats 

kommer vi i kapitel två presentera bakgrunden där styrdokument för förskolan tas upp och 

viktiga begrepp beskrivs. Kapitel tre beskriver tidigare forskning med fokus på förskolans 

miljö, lekmaterial och barns lek i förskolan. I kapitel fyra presenteras studiens metoder, 

insamling och bearbetning av data samt analysprocessen. Det femte kapitlet redogör för 

studiens resultat. I det slutliga kapitlet jämförs likheter och olikheter mellan vårt resultat och 

vad tidigare forskning kommit fram till. 
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2. Bakgrund 

Nedan kommer vi kortfattat belysa vilken relevans som miljön har och har haft i förskolans 

styrdokument samt redogör för begrepp som är centrala för vårt arbete. Vi kommer också 

kortfattat att beskriva vårt kunskapsbidrag till området.  

 

2.1 Förskolans miljö som en viktig faktor 

Begreppet miljö har alltid funnits med när man ser tillbaka på förskolans historia. Från början 

fanns det ingen läroplan för förskolan, men däremot fanns andra styrdokument som betonade 

miljön och vad barnen skulle lära sig (Vallberg Roth, 2011).  

Idag har begreppet miljö fått en något större plats i läroplanen för förskolan (2018). Jämfört 

med den första läroplanen för förskolan som kom 1998 då ordet miljö nämndes 18 gånger 

nämns det i den senaste läroplanen vid hela 21 tillfällen och kopplas ofta till lek (Skolverket, 

1998; Skolverket, 2018). Det understryks att “Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn 

varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för 

barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter” (Skolverket, 2018, s.7-8). Vidare 

står det att “Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i 

arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens 

utveckling, lärande och välbefinnande” (Skolverket, 2018, s.8). 

 

Att förskolans miljö blir utformad så som läroplanen avser är inte bara pedagogernas ansvar 

utan även förskolechefen. Tillsammans med pedagogerna har förskolechefen ansvar att se till 

att miljön på förskolan är stimulerande för barnen och att ge barnen rätt förutsättningar till lek 

och utveckling. Det står också i Lpfö 98 att det är förskolechefen som har det övergripande 

ansvaret för att det bedrivs en utbildning som strävar efter att följa de nationella målen 

(Skolverket, 2018).  

 

2.2 Begreppsförklaring 

Fokus för denna studie är förskolans fysiska inomhusmiljö. Karin Høyland och Geir K 

Hansen (2017) menar att begreppet miljö kan innebära olika för olika människor. För en 
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person kan miljö betyda hur golv och väggar ser ut, för en annan kan det innebära var skåp är 

placerade och för en tredje kan det vara hur barnen använder sig och förhåller sig till 

rummen. Hur ett rum är utformat och inrett ger signaler om vad som förväntas göra där 

(Nordin-Hultman, 2004). I studiens resultat använder vi begreppet fysisk inomhusmiljö. Med 

det menar vi hur avdelningen är utformad samt vilka möbler och lekmaterial som finns i 

rummen.  

 

Begreppet material kommer vi använda när vi syftar på allt som finns i rummen så som 

leksaker och möbler. Ordet lekmaterial använder vi för att beteckna leksaker, konstmaterial 

och läromedel som exempelvis dockor, klossar och målarverktyg, medan inredning enbart 

syftar på möblerna i rummen, exempelvis stolar och bord.  

 

Vi kommer i denna studie inte att göra skillnad mellan de olika yrkeskategorier som arbetar 

på avdelningen utan använda begreppet pedagog. Vi inkluderar både förskollärare, 

barnskötare och vikarier med andra ord den personal som befunnit sig på avdelningen under 

våra observationer.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenterar vi studiens teoretiska utgångspunkter som vi kommer att använda oss av i 

analysen. Vi kommer beskriva skillnaden på barnperspektiv och barns perspektiv samt 

förklara hur vi använder oss av begreppen i studien. Vi beskriver även hur vi kommer 

använda oss av pedagogperspektivet i analysen.  

 

3.1 Barnperspektiv 

Barn har, liksom vuxna, både rättigheter och behov. För att barn behov ska kunna 

tillfredsställas krävs det att vuxna i barns närhet lyssnar och förstår vad dessa är samt agera 

efter detta. “Barnperspektiv riktar de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns 

uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen.” (Sommer, Pramling Samuelsson och 

Hundeide, 2011, s.42). Att inta ett barnperspektiv är vad många vuxna eftersträvar, det 

handlar om att som vuxen medvetet komma så nära man kan barns tankar och åsikter 
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(Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). Barnperspektiv är dock ett mångsidigt 

begrepp och kan tolkas på olika sätt. Det kan både betyda att låta barnens röster bli hörda 

eller att barnen är i fokus (Halldén (2007.b). Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2011) 

belyser att barnperspektiv syftar till hur vuxna ser på barn och deras situationer. Att vuxna 

sätter barnet i centrum och försöker göra det som är bäst för barnet. Ett barnperspektiv kan 

alltså ses som att vuxna skyddar barnens intressen. Barnperspektivet kan, som redan 

förklarats ovan, innebära hur vuxna enbart gör vad de anser är bäst för barnet, men det kan 

även handla om hur barnen själva ser på sin värld, sig själva, hur de anser att de själva är och 

hur de uppfattar sina villkor (Qvarsell, 2003). När man som vuxen intar ett sådant perspektiv 

kommer det dock alltid att representera vuxnas synsätt av barn (Sommer, Pramling 

Samuelsson & Hundeide, 2011).  

 

Ett annat begrepp som används inom forskning med och om barn är barns perspektiv. Det 

innebär att man som vuxen forskare gör anspråk på att kunna förstå vad barn upplever och 

känner genom att tolka barns egna utsagor. Det är dock svårt, i princip nästan omöjligt att inta 

som vuxen då vi aldrig riktigt säkert kan veta vad barnen känner och tänker. För att komma 

närmare barns perspektiv som vuxen skulle det krävas att barn är medforskare i studien. 

Därför har vi valt att genom ett barnperspektiv försöka fånga barns röster, både ord, 

handlingar och kroppsspråk (Halldén. 2003). Vi menar att vi intar ett barnperspektiv genom 

att vi har uppmärksammat, tagit del av och lyssnat på barnens åsikter, intressen och önskemål 

när det gäller vad barnen leker och använder sig av för material i förskolans fysiska 

inomhusmiljö. Både genom att observera barnen i den fysiska inomhusmiljön men också 

genom att informellt samtala med och intervjua barnen. Genom intervjuerna med barnen har 

vi fått reda på vad de själva tycker och tänker om olika material, lekar och rum på 

avdelningen. I analysen har vi inte enbart utgått från barnens verbala utsagor utan vi har 

också lagt vikt vid att tolka deras tonlägen, kroppsspråk och gester samt tidigare och 

pågående handlingar och ageranden.  

 

3.2 Pedagogperspektivet 

Förskolan är ett exempel på platser för barn. Med detta menas att platsen är skapad av vuxna 

men är till för barn. Pedagoger skapar rummen efter vad de anser är bra miljöer att främja 
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barnen i deras lek, utveckling och lärande (Rasmussen, 2004). Då rummen är skapade utifrån 

vad pedagogerna anser är en bra miljö för barnen, blir detta utifrån pedagogernas perspektiv, 

även då pedagogerna försöker inta ett barnperspektiv. Med barnperspektiv menas att vuxna 

försöker utgå från ett barns perspektiv och vad de tror att barn tycker och tänker. Trots detta 

kommer pedagogernas egna perspektiv ändå vara det som styr hur miljön på förskolan 

utformas. 

 

Vi kommer i vår analys att använda oss av ett pedagogperspektiv då vi vill försöka förstå 

pedagogernas uppfattningar och handlingar kring den fysiska inomhusmiljön på 

avhandlingen. Genom intervjuer med pedagogerna får de själva möjlighet till att förklara hur 

de har tänkt kring den fysiska inomhusmiljön på förskolan samt förklara hur de tänker kring 

tillgängligt lekmaterial och rum. I analysen försöker vi även utifrån vårt analysförfarande att 

vrida på de olika situationerna som vi observerat för att kunna få en bredare förståelse för 

varför pedagogerna agerat som de gjorde i de olika situationerna.  

 

4. Tidigare forskning 

Vid sökandet av tidigare forskning inom ämnet har vi använt databasen Eric och sökt efter 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Sökorden vi använt oss av är preschool, physical 

environment, available, toys, material och play. Vi har även fått hjälp av en forskare inom 

ämnet som tipsat oss om artiklar och avhandlingar och även mejlat ytterligare en forskare 

som skickat sin avhandling till oss. Vi har sedan i artiklarna och avhandlingarna hittat andra 

relevanta referenser som vi sedan utgått från dessa forskares källor vilket liknar det som 

kallas snöbollseffekten (Denscombe, 2012). 

 

4.1 Betydelsen av rummens utformning 

I en nyligen utgiven antologi som bygger på en norsk forskargrupps studier av förskolans 

fysiska miljö understryks dess stora betydelse för barns utveckling, lek och lärande. Beroende 

på hur rummen inretts sänder de ut olika signaler om vad det är tänkt att rummet ska 

användas till. Det kan vara allt ifrån väggarnas färg och rummens utformning till inredningen 
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och materialets placering i rummen. Synliga material i rummet som penslar, papper och 

målarfärg signalerar att rummet är tänkt till lugnare aktiviteter såsom att måla och pyssla, 

medan ett rum med stora tomma ytor öppnar upp för rörelse och aktiva lekar (Hansson, 

2017). Författarna till antologin menar dock att ämnet inte beforskats tillräckligt och att det 

behövs mer kunskap om vilken betydelse förskolans fysiska miljö har för barn.  

 

Marianne Torve Martinsen (2015) beskriver i sin forskning att rummen på förskolan ibland 

måste fylla flera funktioner och kunna användas till olika syften så som fri lek och 

måltidsstunder eller fri lek och samlingar. De olika syftena med rummen kan ibland påverka 

barnens lek negativt eftersom pedagogerna måste plocka bort ett visst material för att det 

exempelvis inte får plats då rummet ska förändras från fri lek till en fast rutinaktivitet.  

 

I likhet med Martinsen (2015) visar Hanssons (2017) studie att rummets syfte, storlek, och 

material har betydelse för vilken tillgänglighet barnen ska ha, både till rummet och till 

materialet som finns där samt om det är med eller utan en pedagogs närvaro som materialet är 

tillgängligt. Är det ett rum som endast är tänkt att utföra en speciell aktivitet i, som 

exempelvis målning med vattenfärger är det mer nödvändigt att en pedagog finns närvarande 

än om rummet är tänkt för flera fria aktiviteter. Det kan då vara mer accepterat och förståeligt 

att tillgången till rummet är begränsat om inte en pedagog är närvarande.  

 

Karin Hultman (2011) menar att förskolan är en plats med flera olika rum och där rummen 

har olika förutbestämda aktiviteter som är tillåtna att utöva i de olika rummen. I vissa rum är 

det tillåtet med mycket rörelse och spring medan andra rum är menade för barnen att utöva 

lugnare aktiviteter. Beroende på hur miljön är utformad påverkar det vad barn och pedagoger 

gör i de olika rummen. Det finns oftast en tanke av pedagogerna om vad barnens behov är 

och vad barnen kan utöva i de olika rummen, men detta måste också följas upp. Det vill säga 

att pedagogerna hela tiden bör följa barnens intressen för att se till att barnens behov blir 

tillfredsställda.  

 

Även Hege Eggen Børve och Elin Børve (2017) har studerat förskolans miljö och dess effekt 

samt barnens struktur av lekkultur. De menar att förskolans vardag präglas av fasta rutiner 

och barns fria lek och att rummen då bör vara inredda för att klara av dessa olika situationer. 
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Liksom tidigare nämnda forskare menar de på att medvetet eller omedvetet signalerar ett rum 

vad som kan göras där och miljön bjuder in till olika aktiviteter och lekar beroende på vad 

som finns där och hur de som finns i rummet är placerat. De belyser att det är pedagogernas 

val huruvida rummen är uppbyggda, tillgång till material samt att det är deras erfarenhet som 

påverkar hur de introducerar materialet för barnen och därmed påverkar hur barnen använder 

materialet. Hur pedagogerna uppfattar förskolans fysiska miljö påverkar även vilka lekar som 

anses lämpliga eller olämpliga för barnen att leka. 

 

4.2 Tillgängligt lekmaterial 

Forskning om tillgänglighet på förskolor har gjorts av flera olika forskare under lång tid. När 

det gäller den nordiska kontexten har bland andra Birgitta Almqvist (1994), Martinsen (2015) 

och Elisabeth Nordin-Hultman (2009) forskat om vilket material som oftast finns tillgängligt 

på förskolorna. Almqvists (1994) forskning visar på att dockor, dockleksaker och små fordon 

är vanligt förekommande i förskolor. Samt att konstruktionsmaterial, pennor, kritor, pärlor 

och lera finns oftast på förskolor men att det inte är lika vanligt med musikinstrument och 

litteratur. Trots att forskningen är några år gammal kan vi se att den fortfarande är aktuell då 

senare forskning visar på liknande resultat. Exempelvis visar Martinsens (2015) studie att 

mycket material på förskolan inte är tillgängligt för barn att leka med själva. Däremot 

material som böcker, dockor, leksaksdjur, leksakskök och småbilar har barn tillgång till utan 

en vuxens närvaro i en utsträckning på över 75%. I mindre än 25% av förskolorna har barn fri 

tillgång till musikinstrument, leklera, datorer och målarutrustning.  

 

Även Nordin-Hultman (2009) har observerat vilket material som finns på förskolor och i 

vilken mån det är tillgängligt för barnen. Hennes studie visar ett liknande resultat som 

Martinsen (2015) där dockor, dockutrustning, pussel, papper, kritor, småbilar och 

konstruktionsmaterial finns tillgängligt för barnen. Medan bland annat flytande färg, 

musikinstrument, lera och verktyg inte fanns tillgängligt utan en pedagog närvarande. Detta 

material som hela tiden finns tillgängligt för barnen kategoriserar hon som lättstädat material, 

medan det material som är kladdigt eller högljutt är otillgängligt. I sin forskning menar hon 

på att en annan anledning till att visst material är otillgängligt kan beror på att pedagogerna 

har ett schema för dagen som bestämmer när och var barnen ska befinna sig vid olika 
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tillfällen och vad de ska göra där. Dessa fasta rutiner eller aktiviteter som pedagoger bestämt 

får barnen följa och anpassa sig efter vilket kan vara en anledning till att lekmaterialet ibland 

är otillgängligt.  

 

4.3 Förskolan - en plats för barn 

Forskning om hur barn använder sig av miljön, lekmaterial och inredning, har också gjorts av 

olika forskare. Både barn och pedagoger måste anpassa sig till det material som finns i 

miljön. Miljöns utformning med dess material påverkar både barn och pedagoger. Många 

didaktiska överväganden måste göras när en avdelning inreds, exempelvis bör pedagogerna 

fundera över vad barnen ska göra i de olika rummen samt hur barnen ska få möjlighet till det. 

Förskolan ska vara barnens stad vilket betyder att förskolan ska vara utformad efter barnens 

behov. Samtidigt som förskolan ska vara barnens stad ska den även vara en bra plats för 

vuxna att arbeta på, vilket kan göra den fysiska inomhusmiljön svår att forma (Dahl och 

Evenstad, 2017). 

 

Hultman (2011) kom i sitt resultat fram till att barn blir till, som hon uttrycker det. Hon 

menar delvis att barn påverkas av rummens utformning, andra barn som befinner sig i 

rummet och om det är en pedagog i rummet eller inte. De påverkas även av det material som 

finns i rummet, hur barnen använder sig av exempelvis linjalen och fönsterbrädan. Hon 

menar att barnen blir till med det material som finns men att relationen som infinner sig 

mellan barn och material inte alltid är oproblematiskt även om pedagoger oftast ser dessa 

relationer som självklara. Hennes resultat visar också på att barn inte alltid får bestämma 

själva var de ska vara. Pedagogerna har ibland bestämt vissa aktiviteter som barnen ska delta 

i och även om barnen vill eller inte så kan pedagogerna ta till sin maktposition och bestämma 

att alla barn ska vara på ett visst ställe vid en viss tid.  

 

Även Nordin-Hultman (2009) menar att barn blir till då hon syftar på olika miljöer och 

material som finns där. Miljön och materialen påverkar vad barnen kommer att göra och hur 

de kommer att röra sig i rummet. Detta påverkar i sin tur om barnens behov blir 

tillfredsställda och hur barnen utvecklas. Hon visar på skillnaden mellan att barn är och att 

barn blir. Det vill säga att vem barnet är kanske inte alltid syns då barn liksom vuxna kan inta 
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en speciell roll i en viss miljö eller situation. Detta gör det svårt att veta om det som vi ser är 

det som barnet är eller det som barnet blir i situationen och miljön. Det är inte endast miljön 

och situationen i sig som avgör hur barnet blir i situationer utan normer och barnets bakgrund 

formar också hur barnet kommer agera i olika miljöer och situationer, det vill säga vilken roll 

barnet intar. Vem barnet egentligen är, visas när barnet är på en plats som hen känner sig 

trygg på och där hen inte påverkas av andra. 

 

Kim Rasmussen (2004) undersöker hur barn upplever platser som är skapade av vuxna för 

barn då barn ofta spenderar mycket tid på dessa platser, exempelvis förskolan. Forskaren 

använder sig av bilder på platser som barnen känner till, barnen får sedan beskriva var det är 

och vad de brukar göra där. Detta kallar forskaren för barns platser och beskriver de som 

platser barn pratar om och som de relaterar till. Även de barn som inte har de verbala språket 

kan med hjälp av kroppsspråk visa vuxna var dessa platser är. Rasmussens (2004) forskning 

är baserad på två projekt. Det ena projektet handlade om hur barn upplever sin barndom både 

på förskolan och utanför förskolan. Barnen som deltog i projektet fick varsin engångskamera 

som de skulle fota platser som var meningsfulla för dem. Det andra projektet som Rasmussen 

utgår ifrån i sin forskning är ett projekt där forskarna försökt få inblick i hur barn i fyra olika 

områden upplever den fysiska miljön runt dem. Forskarna använde sig av walking interviews. 

Barnen fick visa forskarna runt och berätta om sina erfarenheter kring de olika platserna. 

Rasmussen (2004) använder sig av begreppen platser för barn (places for children) och 

barns platser (children's places). Rasmussen (2004) menar att när barn pratar om platser 

menar de oftast platser för barn och inte barns platser. Forskaren vill med sitt resultat 

framföra vikten med att vuxna ska uppmärksamma dessa platser för att bland annat hjälpa 

vuxna att synliggöra barnens intressen och därmed kunna engagera barnen. På det sättet kan 

pedagoger förändra miljön på ett sätt att barns platser blir mer synliga. Vuxna bör få en 

förståelse för vad barnen kan och får möjlighet till att göra på platser för barn.   

 

Tullgren (2004) har i sin forskning riktat in sig mot barns lek i förskolan där pedagoger 

deltar, vilket hon studerat ur ett maktperspektiv. I undersökningen har hon sett att barn har 

olika tillvägagångssätt för att få möjlighet till att inte bli övervakade eller störda av pedagoger 

eller andra. Det ena är de rum som skapas av barn och som bekämpas av pedagoger, vilket 

syftar till rum som barn kan stänga in sig i när de vill slippa övervakning av pedagoger. Det 
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andra är rum som skapas av pedagoger och som används av barnen, i dessa rum tillåts barnen 

att ha lekar utan att pedagoger övervakar dem (Tullgren, 2004). Även Martinsens (2015) 

forskning visar på att det är viktigt att barn ibland får leka ostört i mindre grupper. Det vill 

säga att barn får möjlighet till att leka utan att bli störda i sin lek av andra. 

 

4.4 Miljöns betydelse för barns lek och utveckling 

Flera internationella forskare har genom tiden forskat om barns lek och lekmaterial på 

förskolan, Mustafa Önder (2018) är en av de forskare som har studerat barns lek, lekmaterial 

och utveckling. Han belyser att det viktigaste för barn som ska lära och utvecklas är att de har 

tillgång till lekmaterial och att få tid till att leka. Han menar att när barn leker med specifikt 

lekmaterial vidgar det deras lärande. Dessutom menar Önder (2018) att pedagoger, 

stimulerande miljöer och material också är några viktiga komponenter för att barn ska kunna 

utvecklas och lära. När barn får möjlighet till att leka lär de sig bland annat om 

problemlösning, sociala sammanhang och att vara kreativa. Barn borde ges lika mycket tid 

till att leka lekar på förskolan så som till formell undervisning eftersom den fria leken lär barn 

minst lika mycket. Forskaren menar också på att om barn fick mindre tid till att leka skulle 

det bidra till att barns sociala förmågor minskar. Genom mötet med leksaker och leken lär sig 

både barn och pedagoger om värderingar, moraliska beteenden och kan utveckla sitt språk 

och kreativitet.  

 

Solveig Nordtømme (2012) har i sin forskning undersökt hur barn på förskolan använder sig 

av miljön och materialet i rummen och hur dessa aspekter kan vara meningsskapande för 

barnens lek och utforskande. Huvudsyftet i undersökningen syftar till att granska hur barnen 

skapar mening och lek dels i pedagogiska iscensatta utrymmen men även i icke iscensatta 

utrymmen, det vill säga den fria leken. Hon berör även delar som handlar om makt och 

samspel inom barns lek. Nordtømme (2012) menar med sin studie att ett rum är en konkret 

plats både genom hur rummet är byggt samt genom det material som finns i rummet. Rummet 

är även en social plats på det sätt att det är en plats för tillhörighet och trivsel. Möblerna i 

rummet ger olika signaler till barnen att träda in samt vad de ska göra i rummen efter att de 

trätt in. Lekmaterialet sänder ut olika signaler till barnen och uppmanar dem till att leka. Hur 

barnen uppfattar dessa signaler beror på barnens intressen och tidigare erfarenheter.  
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Förskolans fysiska miljö ska vara stimulerande och locka till lek och lärande samtidigt som 

den ska skapa trygghet och trivsel. Rummen ska inredas olika så barnen har en chans att leka 

med varierande material och därmed möjlighet att utveckla sig själva. Hur rummen ser ut 

med fönster, dörrar och form har betydelse för hur rummet ska inredas. Ett långsmalt rum kan 

inte inredas på samma sätt som ett stort kvadratiskt rum vilket är viktigt att tänka på innan 

man inreder (Dahl och Evenstad, 2017).  

 

4.5 Lekmaterial som utvecklande eller hämmande 

Det har gjorts forskning om hur barn påverkas av att det finns mer eller mindre tillgängligt 

lekmaterial på förskolan. Hultman (2011) menar att i rum med lite lekmaterial sker mindre 

lek, det begränsar barns möjligheter till att leka, uttrycka sig och utvecklas. Hon beskriver 

också hur miljön på förskolan påverkar barns agerande. Barn använder sig av det som finns i 

rummen men inte alltid på det sätt som pedagogerna har tänkt att det ska användas. Ett 

exempel som hon tar upp är hur barnen använder sig av fönsterbrädan istället för ett måttband 

för att mäta sig.  

 

Nordin-Hultman (2009) visar liknande i sitt resultat, nämligen att miljöer som innehåller 

rikligt med lekmaterial bjuder in till lek och påverkar barnen genom att ge dem möjligheter 

till fler lekar. Det lekmaterial som finns i rummen inspirerar barnen samt skapar mening i 

barnens lek och även mellan barnen. Ett rum med lite lekmaterial bjuder inte in till någon 

variation utan leken blir begränsad. Hon menar även att i de situationer där barn ses som 

negativa individer eller som rastlösa beror ofta på miljön runt omkring dem, antingen kan det 

saknas material eller ser barnen inte materialen som meningsskapande och tillgängligt. Hon 

nämner också att material har olika föreställningar och förväntningar om hur de ska 

behandlas. Däremot menar hon inte att föremålen i sig har någon inneboende mening eller 

någon betydelse utan att vi skapar mening med ett material genom att kategorisera och 

gruppera utifrån ett kriterium. Det kan vara olika utvecklingsområden såsom motoriska eller 

tekniska material, en annan gruppering kan vara vilken typ av lek som materialet är avsett 

för, exempelvis rollekar eller andra aktiviteter. Vad vi skapar för mening med rummen och 

materialet kan även bero på barnens tidigare erfarenheter. De olika rummen och materialen 

som finns på förskolan har olika betydelser och innebörder för barnen. 
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Sofia Eriksson Bergström (2013) har skrivit en etnografisk inspirerad avhandling där hon 

forskat om förskolan och dess fysiska miljö och där hon ställer sig olika frågor gällande 

barnen i relation till miljön, aktiviteter, möjligheter och begränsningar. I denna forskning 

kom hon bland annat fram till att ett rum med tydligt syfte hämmar barns fantasi då det är 

tydligt vad syftet med rummet är och vad man ska göra där. Även lekmaterial med tydliga 

syften menar hon hämmar barnens fantasi då exempelvis en bil är svårt att föreställa som 

något annat än en bil. Däremot leksaker eller rum som har mindre tydliga syften ger barnen 

ett stort handlingsutrymme vilket innebär att det finns ett stort utbud vad rummet och 

lekmaterialet kan erbjuda och barnen har chans att utmana sin fantasi. Hon syftar bland annat 

på de fasta rutinerna då hon menar att det i dessa tillfällen finns litet handlingsutrymme för 

barnen. De vet vad som förväntas och att det så är pedagogen som bestämmer innehållet. 

Däremot i soffan eller hallen finns det oftast stort handlingsutrymme då det i vanliga fall inte 

finns så mycket inredning som sänder ut signaler om vad eller hur barnen ska leka. Eriksson 

Bergström, (2013) beskriver också om hur samma material kan ha olika betydelser beroende 

på vilken tid på dagen den används. Exempelvis beskriver hon samlingsmattan som en del av 

inredningen som under samlingen har ett tydligt syfte. Mattan blir då en tydlig inramning 

som barnen under samlingen ska hålla sig inom. Under den fria leken menar hon att 

samlingsmattan kan vara vad som helst.  

 

4.6 Pedagogens påverkan på barns lek i relation till miljön 

Hultman (2011) har skrivit en avhandling om hur barn och pedagoger förhåller sig till de 

material som finns i förskolan. Vilka relationer de har till de olika materialen och hur de 

påverkas av det. Hon lyfter fram hur rummens inredning på förskolan sedan länge har setts 

som en viktig del i barns utveckling. Allt som finns i förskolans miljö måste både barn och 

pedagoger förhålla sig till. Detta sker omedvetet och gäller allt från möbler, fönster, mattor 

och lekmaterial. Det som finns i miljön utgör vilka möjligheter som finns för barnen att göra i 

rummen. Allt från hur de kan röra sig, var de kan sitta, leka själva, leka tillsammans med 

andra och utföra uppgifter. 
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4.6 Vårt bidrag 

Genom denna etnografiskt inspirerade fallstudien vill vi synliggöra hur barn använder sig av 

förskolans fysiska inomhusmiljö och dess material. Till skillnad från andra studier har vi 

analyserat detta utifrån både ett barnperspektiv och ett pedagogperspektiv. Vi har studerat 

vad pedagogernas syften är med rummen samt vad barnen använder rummen till samt vilket 

lekmaterial de har tillgång till och hur det påverkar barnens lek. 

 

5. Metodologi och metod 

Under denna rubrik presenterar vi studiens tillvägagångssätt, urval, bearbetning av data, de 

etiska ställningstaganden som skedde samt hur det insamlade materialet har analyserats. Till 

sist beskrivs studiens tillförlitlighet. 

 

5.1 Urval 

Genom denna studie är vi delaktiga i Sara Frödéns och Tobias Axelssons forskningsprojekt 

“Systematiskt jämställdhets- och kvalitetsarbete i förskolan”. Projektet genomförs i några 

olika kommuner i Sverige. Förskolan vi befann oss på valdes ut av förskolechefen i 

kommunen. Däremot valde vi vilken av förskolans avdelningar som studien skulle ta plats på. 

Vi valde att vara på en storbarnsavdelning, dels för att de äldre barnen oftast är mer talförda 

samt att de oftast leker fler lekar tillsammans. 

 

 

5.2 Etnografisk studie 

Vi har valt att göra en etnografiskt inspirerad fallstudie, vilket innebär att vi fokuserat på ett 

specifikt fenomen på en specifik plats (Denscombe, 2012). I detta fall en avdelning på en 

förskola där vi undersökte hur utformningen av den fysiska inomhusmiljön på en 

förskoleavdelning möjliggör och begränsar barns lek. En etnografisk forskning sträcker sig 

över en längre tid, vilket gör det möjligt för forskaren att få en djupare förståelse för 

personerna eller fenomenet som studeras (Atkinson och Hammersley, 2007). Då 

examensarbetet hade en bestämd tidsram omfattande några veckor hade vi inte möjlighet att 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Paul%20Atkinson
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Martyn%20Hammersley
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Martyn%20Hammersley
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vara på förskolan en längre tid. Vi var dock där tillräckligt många gånger för att kunna 

urskilja olika mönster kring hur barnens lek begränsas eller möjliggörs i den fysiska 

inomhusmiljön under sina dagar på förskolan. Vid fallstudier är det vanligt att använda sig av 

flera olika datainsamlingsmetoder såsom observationer och intervjuer för att få mer kunskap 

om det som forskaren observerat (Denscombe, 2012). Detta gjorde även vi då vi efter 

observationerna kompletterade med intervjuer med pedagogerna på avdelningen och fick 

genom det svar på hur de själva tänker kring den fysiska inomhusmiljön och dess syfte, 

material och tillgänglighet. Ett annat kännetecken för etnografisk metodansats är att alla delar 

såsom problemformulering, datahämtning och analys sker parallellt under 

forskningsprocessen. (Elvstrand, Högberg och Nordvall, 2009; Atkinson och Hammersley, 

2007). Problemställningen fick växa fram under tiden vi samlade på oss data vilket är vanligt 

inom kvalitativa undersökningar (Fangen, 2005).  

  

5.3 Tillvägagångssätt 

Vi valde att samla in vår data genom att använda oss av deltagande observationer samt att 

komplettera dessa med intervjuer av både barn och pedagoger. Fältanteckningar gjordes med 

hjälp av papper och penna. I intervjuerna med pedagogerna användes en intervjuguide samt 

en mobiltelefon med hjälp av vilken intervjuerna spelades in. Intervjufrågorna skrev vi utefter 

vad vi observerat och ville få förklarat eller förtydligat av pedagogerna. Innan intervjuerna 

skrev vi ett formulär för personuppgifter, det vill säga hur vi kommer att använda oss av det 

som pedagogerna säger samt att deras identitet och personuppgifter är skyddad av GDPR som 

är en dataskyddsförordning. Vi registrerade även att vi gjort ljudinspelningar till 

personuppgiftsbehandlingsregistret och att vi följer de lagar och regler som finns kring detta. 

 

5.3.1 Deltagande observation som datainsamlingsmetod 

Deltagande observation innebär att forskaren befinner sig på fältet bland deltagarna i deras 

naturliga miljö. Det bygger på att forskaren gör direkta observationer och befinner sig där 

händelserna tar form. (Denscombe, 2009). Under deltagande observationer behandlas två 

olika former, den första är att forskaren iakttar deltagarna och den andra formen är att 

forskaren samspelar med deltagarna, forskaren deltar alltså inte bara som forskare utan även 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Paul%20Atkinson
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Martyn%20Hammersley
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Martyn%20Hammersley
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som en människa som samspelar (Fangen, 2005). Katrine Fangen (2005) belyser att en av 

fördelarna med denna metod är att observationerna sträcker sig över en längre tid och att 

forskaren då kan skapa en helhetsbild av deltagarna vilket kan ge en bredare synvinkel för 

tolkningar.  

 

Vi befann oss på förskolan under 9 dagar och observerade de olika rummen på avdelningen, i 

två olika steg. I steg ett gjorde vi en kartläggning av rummen. Vi var i lokalerna när barnen 

inte befann sig där för att kunna fotografera och dokumentera vad som fanns i rummen samt 

att vi fick en uppskattning kring vilket material barnen själva hade tillgång till. Steg två blev 

att observera när barnen var i de olika rummen och använde sig av det material som fanns 

där. Detta för att vi skulle kunna se vad barnen lekte med och vilket lekmaterial de använde 

sig av när de lekte samt vilket lekmaterial de inte använde sig av. Vi satt oftast i ett hörn av 

rummet där vi inte var i vägen för barnens lek, och förde anteckningar.  

 

5.3.2 Intervju som datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av kvalitativ semistrukturerad intervju som komplettering till våra 

observationer. Detta för att bland annat få reda på vad pedagogerna tänkte om den fysiska 

inomhusmiljön på avdelningen samt om barnens tillgänglighet till lekmaterialet. En 

semistrukturerad intervju innebär att frågorna har en struktur genom att den håller sig inom 

samma teman. Den innebär även att ställa enkla och raka frågor och genom det kunna få 

långa och innehållsrika svar (Trost, 2010). Vi har använt oss av samma frågeformulär och 

ställt samma öppna frågor till alla pedagoger som vi intervjuade men frågorna ställdes inte på 

likadant vis varje gång utan anpassades efter hur pedagogerna svarade på tidigare fråga. Jan 

Trost (2010) tar upp vikten av var intervjuerna sker, både när man intervjuar barn och vuxna. 

Den som blir intervjuad måste känna sig trygg i den miljön där intervjun sker. Det ska helst 

vara en plats där ingen annan kan höra vad som sägs och där inget eller ingen stör. Han 

menar att ett sätt att få den intervjuade att känna sig trygg kan vara att personen själv får 

bestämma var intervjun ska ske.   

 

Att tryggheten är viktig tog vi fasta på och frågade pedagogen som skulle bli intervjuad var vi 

kunde sitta med krav på att inte bli störda. Innan intervjuerna började fick pedagogerna skriva 
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under en samtyckesblankett där de bekräftade att de gick med på att delta i en intervju som 

spelades in och som sedan skulle användas inom studien. Intervjun började med att 

pedagogerna själva fick berätta vad inomhusmiljö på förskolan betydde för dem då en viktig 

del i intervjun var att få reda på hur pedagogerna tänker när de formar förskolans fysiska 

inomhusmiljö. Beroende på vad pedagogerna svarade fortsatte intervjun med följdfrågor samt 

frågor gällande vad meningen med rummen var och hur deras uppfattning om vad barnen 

valde att göra i rummen. Vi frågade även hur viktig de tycker att miljön är och hur de själva 

ser på den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Vi hade valt att undvika att pedagogerna 

innan intervjuerna skulle läsa frågorna, anledningen till detta var att vi ville ha deras spontana 

tankar. Vi gjorde tillsammans tre intervjuer med tre olika pedagoger på avdelningen, vardera 

av intervjuerna pågick mellan 10-15 minuter. Efter intervjuerna transkriberade vi materialet 

och liksom vid observationerna kodade vi materialet. 

 

Vi intervjuade även några av barnen i den fria leken. Vi utförde så kallade gående intervjuer 

“walking interviews”. Detta intervjusätt är mer flexibelt och aktiv forskningsmetod där 

barnen inte ska uppfatta att de är med i en intervju utan det ska vara som ett vanligt samtal 

(C. King och Woodroffe, 2017). Denna intervjumetod använde vi oss av för att barnens svar 

skulle bli så naturliga som möjligt, att de inte skulle känna sig förhörda eller att de blev en 

obekväm situation för dem. Vi frågade bland annat vad de tyckte var roligast på förskolan 

och vilket rum de helst lekte i. Dessa svar spelades inte in utan antecknades endast med hjälp 

av papper och penna.  

 

5.4 Bearbetning av data 

Fält anteckningarna som vi gjorde under observationerna blev vårt första underlag som vi 

efteråt renskrev på datorn, därefter färgkodade vi alla anteckningar för att lättare kunna 

urskilja vilka lekar som förekom och hur ofta de lektes samt vilket lekmaterial som barnen 

använde sig av och hur ofta de lekte med det. Under observationerna ställde vi också frågor 

till barnen, vilket vi endast antecknade för hand på grund av de strikta personuppgiftslagarna 

som finns när det gäller barn. För att synliggöra vad barnen leker med och vad de leker så 

kodade vi observationerna och intervjuerna samt gjorde två olika diagram där detta tydligt 

presenteras.  



 

 

 

22 

När det gäller intervjuerna transkriberade vi intervjumaterialet. Detta gjorde vi först genom 

en grovtranskribering som vi senare finslipade genom att använda transkriptionsnyckeln 

nedan:  

 

…     Paus  

*skratt*   Skrattar 

(inom parentes)   Kroppsspråk  

[inom hakparentes]  Rum 

[…]    Blir avbruten 

 

5.5 Analysförfarande 

Vi har gjort tre grader av tolkningar när vi analyserat vår empiri. Dessa tolkningar används 

vid fallstudier där det centrala är observationer men där observationerna kan kompletteras 

med olika typer av samtal såsom intervjuer (Elvstrand, Högberg och Nordvall, 2009).  

Första graden handlar om att få en förståelse för verksamheten och hur den fungerar. Vår 

tolkning av första graden innebär att vi fastställde observationerna som vi gjort med hjälp av 

fältanteckningar samt intervjuerna vi gjort med pedagoger och barn. Andra graden går ut på 

att forskaren ska tolka deltagarnas egna tankar. Det vill säga att hitta nya fenomen och 

försöka se det vardagliga fenomen i ovanliga situationer men också kunna se de ovanliga 

fenomenen i de vardagliga situationerna, vilket kan kallas den etnologiska blicken. För att 

göra dessa tolkningar rimliga för läsaren analyserar vi dessa samt att vi har med citat som 

styrker dessa tolkningar. Vår tolkning av den andra graden går ut på att skapa andra 

tolkningar utöver de vi i vanliga fall har. Den sista och tredje graden menar att man utöver 

deltagarnas tolkningar ska söka efter dolda mönster samt ifrågasätta dessa (Elvstrand, 

Högberg och Nordvall 2009). Meningen med den tredje graden är bland annat att förstå hur 

deltagarna själva tolkar sitt handlande men även att kritiskt reflektera över deras 

självförståelse (Fangen, 2005).  

 

I vår studie försöker vi få en förståelse för hur både barnen och pedagogerna på avdelningen 

uppfattar den fysiska inomhusmiljön och hur den begränsar och möjliggör barns lek. Detta 
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genom att få ett helhetsgrepp om den pedagogiska verksamheten genom att ta båda ett barn 

och pedagogperspektiv.  

 

5.6 Etiska ställningstaganden  

Vi har tagit hänsyn till fyra etiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet och samtyckeskravet var krav som redan innan vår ankomst var klara av 

de forskare vars projekt vi ingick i. Däremot gjorde vi klart för deltagarna att de hela tiden 

hade rätt att dra sig ur studien om de ville. Då pedagogerna och föräldrarna redan hade gett 

sitt samtycke till studien så var det endast barnens samtycke vi behövde fråga om. Detta 

genom att prata med barnen samt att se vad de visade med sitt kroppsspråk. Då och då 

frågade vi även barnen om vi fick komma in i rummen där de lekte och fick då ibland ett ja 

och ibland ett nej. Vi förklarade även för barnen att de alltid har rätt att dra sig ur studien om 

de inte längre skulle vilja vara med.  

 

Konfidentialitetskravet har vi tagit hänsyn till genom valet att inte ha med några namn i 

studien. Vi tog även fotografier av avdelningen när den var tom för att lättare minnas och 

kunna beskriva miljöns utformning. Vi valde dock att inte ta med fotografierna i arbetet för 

att skydda personerna i studien. Studien följer även en sekretesslag vilket innebär att vi inte 

berättar om orten vi befinner oss på, förskolan där vi är eller några personer som finns på 

förskolan. När studien är klar raderas all information inklusive intervjuerna som spelats in 

och som sparats i enhetligt med GDPR. Vi har valt att inte använda oss av namn i 

transkripterna, utan istället benämna alla som arbetar på förskolan för pedagoger och barnen 

benämns som pojke eller flicka. Anledningen till att vi valt att ha med barnens kön i 

intervjuerna och observationerna är för att man ska få en inblick av vad de olika könen väljer 

att göra, trots att det inte är vårt syfte i studien. Vi har tystnadsplikt och har så långt det går 

försökt beskriva så det inte ska vara möjligt att förstå vilka som deltagit i studien. Givetvis 

går det aldrig att helt garantera att ingen kommer få reda på vilken förskola, avdelning eller 

människor som deltagit i studien. Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin endast 

är i forskningssyfte och att den inte ska användas till något annat eller att ingen annan ska ta 

del av den.  
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5.6.1 Maktposition som observatörer och intervjuare 

Vi är medvetna om att vi som forskande studenter är i en maktposition i relation till både 

pedagogerna och barnen som deltagit i studien. Utifrån barnens perspektiv kan vi anses ha 

makt då vi är vuxna, och att vi sitter med och observerar deras lekar. Pedagogerna kan 

uppleva att vi befinner oss i en maktposition då de blir observerade och vi dokumenterar 

deras ageranden. Det kan på det sättet kan kännas som att vi bedömer dem. Det kan bli 

situationer då pedagogerna agerar på ett annat sätt än de i vanliga fall hade gjort på grund av 

att vi är där (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

5.7 Tillförlitlighet och generaliserbarhet  

För att få en så tillförlitlig text som möjligt har vi noggrant presenterat hur studien gått 

tillväga, vilket Bryman (2011) menar är av stor vikt för studiens validitet, alltså hur 

tillförlitlig den är. Carin Roos (2014) menar att validitet handlar om att samla in data på ett 

noggrant sätt samt att samla in så pass mycket data att slutsatser kan dras av det. Hon menar 

även att genom olika typer av datainsamlingsmetoder kan forskaren komma närmare en 

fullständig och trovärdig bild av det som studeras. Då vi i denna studie både har observerat 

och använt oss av intervjuer som komplement till observationerna menar vi på att vår studie 

har en hög validitet. Det går även att generalisera resultaten i studien till andra liknande 

förskolor, exempelvis med liknande ekonomi eller andra förutsättningar exempelvis utbildad 

personal eller personaltäthet (Bryman, 2011). Vi är dock medvetna om att studier om 

förskolor med andra förutsättningar inte med säkerhet hade fått samma resultat som framgår i 

vår studie. Vi förmodar även att fler observationstillfällen utspridda över en längre tid kanske 

hade visat en förändring av barnens intressen och vi hade då fått en bättre insyn över hur och 

om miljön och materialet förändrades på avdelningen. Trots att vi gjort observationer under 

flera dagar är det svårt att säkerställa resultatets tillförlitlighet om man ser det utifrån ett 

långsiktigt perspektiv. Däremot kan vi säga att validiteten i vårt resultat i hög grad 

överensstämmer med hur barnen på avdelningen när vi var där använde sig av rummen och 

materialen. En svårighet gällande validitet kan vara ovissheten om huruvida pedagoger och 

barn förändrar sitt beteende vid närvaro av forskare. Pedagogerna menade att de kände sig 

trygga och bekväma med oss och kunde därför vara sig själva. Detta vet vi genom intervjuer 

som gjorts senare i forskningsprojektet som bedrevs samtidigt som vår studie. I dessa 
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framgick det att pedagogerna inte känt sig störda av vår närvaro utan menade att 

verksamheten pågått som vanligt. De menade även att barnen varit avslappnade och känt tillit 

till oss. Vi kan dock med säkerhet inte veta om så är fallet. För att stärka validiteten 

ytterligare har vi med många observationer och citat i resultatdelen för att göra studien mer 

transparant.  

 

6. Resultatredovisning och analys 

På avdelningen som studerades arbetade 3 fastanställda pedagoger, däremot var det sällan 

som alla pedagoger var på plats samtidigt utan det var ofta vikarier på plats. Barngruppen 

består av 21 barn (8 flickor och 14 pojkar) varav alla barnen var födda 2014.  

 

6.1 Beskrivning av den fysiska inomhusmiljön  

I denna del redogörs utformningen av de olika rummen på avdelningen som studeras. Genom 

beskrivningen vill vi skapa en bild av vilket material som fanns på förskoleavdelningen och 

vad barnen själva kan se och nå samt vad som döljs för dem. Vi har under vårt första besök 

på förskoleavdelningen fotograferat alla rum och dess material för att lättare och mer utförligt 

kunna redogöra miljön.  

 

Samlingsrummet: När vi kliver in i rummet har man direkt till höger om sig en liten diskbänk 

med en vattenkran och en liten bänkyta. Längst den väggen till höger följer sen en stor 

griffeltavla som det sitter flera små krokar under. Över griffeltavlan sitter det bilder på alla 

årets månader utom januari. Vid väggen som är rakt framför när vi står vid dörröppningen är 

det fönster som täcker nästan hela väggen och under fönsterna på golvet ligger en stor rund 

blå matta. Runt mattan sitter det några enstaka plastlappar med några av barnens namn på. På 

golvet under griffeltavlan står det två lådor på var sin sida av den blåa mattan. I den ena lådan 

ligger det kaplastavar och i den andra finns det mjuka klossar som är träfärgade och är 

ungefär lika stora som tegelstenar som vi i texten benämner som stora klossar. När vi står vid 

dörröppningen så har vi en halvvägg till vänster om oss som avgränsar en del av rummet och 

där innanför har det bland annat på väggen en stor anslagstavla som är tom. Under 
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anslagstavlan är det en lång och ganska lågt hyllplan med ett bilgarage, kassaapparat, 

ladugård utan tak och en docka på. Innanför denna avskärmning finns det också tre 

leksaksspisar, en docksäng, en kiosk, en byrå med massa små lådor och ett litet bord med tre 

små stolar och en stol för en docka. Alla dessa lådor var tomma när vi tittade i dem. Det fanns 

också två större lådor på golvet, varpå det var blandat med lekmaterial i dem. Det låg bland 

annat några plastgrönsaker, en docka, utklädningskläder och dockkläder. Utanför 

avgränsningen längst in mot väggen med fönster fanns det tre bokhyllor och en låg 

förvaringshylla på hjul och med fyra fack. Facken på förvarningshyllan var tomma men på 

den stod det ett dockskåp i trä men vänt in mot väggen. Bokhyllorna var näst intill tomma 

förutom att det stod några pärmar högst upp i två av dem och det låg en stor gammal resväska 

ovanpå en av bokhyllorna. Mellan den ena bokhyllan och förvaringshyllan är det en dörr in 

till matsalen. Alla väggar i rummet är vita och kala med hål i eller nerkladdad med någon 

penna.  

 

Matsalsrummet: Rummet är placerat med en dörr mot samlingsrummet och en annan in till 

köket. Kommer du in i rummet från köket ser du rakt fram en vägg med fönster och sen 

finner du en hylla direkt till höger med pärlplattor, djupa tallrikar och små lådor i barnens 

höjd. Högre upp på hyllan där barnen inte når finns bland annat pärlor och penslar. Till 

vänster om dörren står en byrå med många små lådor var på alla är tomma. Utmed en vägg i 

rummet står två stängda skåp med spel, pussel, några instrument och andra lekmaterial i. 

Över dessa skåp finns lådor med plastmat, barbiedockor och en låda med texter till låtar. 

Bredvid dessa två stängda skåp står en öppen hylla med en kassaapparat, några pussel, lite 

plusplus och ett dockhus. Bredvid det öppna skåpet står ett stängt skåp till som är låst och 

ovanpå skåpet ligger två ouppackade dockor och en oöppnad låda med plastmat. På väggen 

till höger sitter en stor anslagstavla med bilder på alla månader, några teckningar från barnen 

och två A4 med tecken om frukt. Till höger under anslagstavlan står det ett bord med fem 

stolar runt. Efter bordet till höger står det två lägre förvaringshyllor som skärmar av rummet. 

Förvaringshyllorna är näst intill tomma förutom några böcker som står på den. Innanför 

förvaringshyllorna, står det tre bord till med stolar runt och en lägre hylla med plusplus och 

olika konstruktionsmaterial. Där inne på väggen med fönsterna är det också en dörr som går 

ut till en innergård som de har. 
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Köket: Från hallen kommer man in i köket, till vänster om dörren står ett skrivbord som 

pedagogerna har pärmar och papper på. Rakt fram är ett bord och bortanför det är det ett litet 

kök med kyl, frys, diskbänk och diskho. I rummet finns även lego, ett ljusbord med en låda 

på med plastklossar i som kan användas på ljusbordet. Det finns också ett stängt skåp med 

spel i. Vid väggen till vänster är det en dörr in till matsalsrummet och bredvid de dörren står 

det en liten byrå med en burk med pennor i olika storlekar och tjocklekar och i byrån ligger 

det papper. På väggarna sitter flera av barnens bilder som de målat.  

 

Soffrummet: Är ett litet rum som har ligger i hallen mitt emot samlingsrummet som innehåller 

en tresitssoffa med några kuddar i. Till höger är det en hylla monterad på väggen med böcker 

i. Högt upp över hyllan är det ett skåp monterat på väggen med lite lekmaterial i. Till vänster 

satt det en hylla högt upp på väggen med en låda i med kläder i. Det fanns också två blåa 

madrasser som låg på golvet.  

 

Byggnaden där denna avdelning förekommer är inte byggt för en förskola utan är från början 

skapad till en skolklass vilket kan förklara vissa delar i rumsbeskrivningen, exempelvis 

griffeltavlan. Första intrycket när vi kommer in i samlingsrummet är att det är ett stort rum 

med kala väggar och ett litet utbud av lekmaterial. Det finns inte så mycket färg i rummet och 

varken anslagstavlan eller griffeltavlan används av pedagogerna eller barnen. Krokarna under 

griffeltavlan anser vi sitter i en höjd som gör att barnen kan skada sig på dem och dem fyller 

heller ingen funktion. Runt den blåa mattan satt endast några lappar med några av barnens 

namn vilket kan bero på att de andra namnlapparna lossnat för att de petats bort eller lossnat 

på grund av lek i rummet. Bokhyllorna som står längst inne i rummet är tomma och verkar 

inte heller användas av varken barnen eller pedagogerna. Matsalsrummet används både som 

matsal, och utifrån vad vi kan se, som ett rum där barnen kunde pärla eller bygga med 

konstruktionsmaterial såsom plusplus och centikuber. Eftersom rummet är inrett med bord 

och stolar visar detta på att det är ett rum för lugna aktiviteter som passar att syssla med vid 

ett bord såsom pärla eller måla. Utifrån det materialet som finns i köket visar det på att 

barnen även där kan sitta vid ett bord och rita eller bygga lego men även att de ska kunna stå 

vid ljusbordet och leka. Köket bjuder liksom matsalsrummet inte heller in till andra 

aktiviteter än det som nämnts ovan. Skrivbordet som står i köket är endast avsedda för 

pedagogerna. Detta visades då skrivbordet var för högt för att barnen skulle kunna se vad som 
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fanns där. Utifrån det som finns i soffrummet visar det på att här kan både barn och 

pedagoger läsa böcker, antingen i soffan eller madrassen på golvet. 

 

Utifrån denna beskrivning av de olika rummen som vi observerat när varken barn eller 

pedagoger varit närvarande kommer vi här nedanför presentera vad pedagogerna sagt under 

intervjuerna, vad barnen berättat samt vad vi själva sett när vi observerat barnen i leken.  

 

6.2 Pedagogernas uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön 

I intervjuerna med pedagogerna började vi med att be dem beskriva inomhusmiljön på 

förskolan varvid en svarade: “Ja… torftig. Det är nackdelen med att ha matsal och leksaker 

på samma ställe, det har vi ju, sen har vi ju väldigt stora rum. Så vi har gott om utrymme men 

ibland lite för stora rum. Ja stora utrymmen och lite leksaker, mycket utav en sak”. En annan 

av pedagogerna svarade på samma fråga: “Våran inomhusmiljö är torftig och inte så 

inspirerande tycker jag, det skulle behövas mycket mer. Inbjuder till spring och bus”. 

 

Den fysiska inomhusmiljön på avdelningen kan ses som torftig genom de kala väggarna och 

de många tomma lådorna. En orsak till att miljön var torftig berodde enligt pedagogerna på 

den befintliga barngruppens storlek samt mängden aktiva barn. “Vi försöker verkligen få till 

det med jämna mellanrum. Men sen så har vi, alltså det är en stor barngrupp, vi försöker att 

dela oss men som sagt, man hinner inte med. Och då får man plocka bort allt och så får man 

ha det viktigaste”. Utifrån ett pedagogperspektiv är städningen ett problem och en orsak till 

att inte göra mer lekmaterial tillgängligt för barnen utan istället ställa undan lekmaterial för att 

få en bättre överblick om vad barnen leker med. Vidare menar de att det är positivt att det inte 

är så mycket lekmaterial framme, pedagogerna kan då med jämna mellanrum plocka fram 

eller byta ut lekmaterial från de stängda skåpen när de ser att barnens intressen förändras. 

Utifrån ett barnperspektiv ges dock barnen färre valmöjligheter och därmed ingen större chans 

att utforska sina intressen. Det ger även barnen mindre tid till att lära sig handskas med 

lekmaterialet. Däremot genom att pedagogen ibland kan byta ut lekmaterial på avdelningen 

kan det nya som läggs fram ses som nytt och spännande för barnen.  
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6.3 Fysisk inomhusmiljö som främjar barns lek 

Vi frågade pedagogerna vad de själva anser vara viktigast i en inomhusmiljö på förskolan 

varpå de svarade: 

 

Jag tycker verkligen att rummen borde vara som en pedagog. Men vi kan inte ha det 

så. Utan då får man ha det som dom just nu är intresserade av mest, det är ju 

konstruktion och skapande och då är det ju det som man får ha nära. Spel kanske 

pussel, nej inte pussel så mycket. Men även bygga kojor. Och det gör dom ju av allt. 

Alltså av allt, inredningen. 

 

Att den ska vara inspirerande och den ska ge barnen liksom, så att de bara suger till 

sig det här vill jag hålla på med. Det här vill jag leka med. 

 

En lugn miljö, inte för mycket grejer uppe så att dom ser. Inte teckningar överallt så 

det blir jobbigt, hellre då ha på ett och samma ställe som man byter ut. Sen inbjudande, 

det ska va städat så man vill gå dit och leka. Man ska se vad de finns för leksaker sen 

får det jättegärna finnas fler leksaker men inte synliga alltihop på en gång. Jag skulle 

vilja ha fler rum i rummet, så man avgränsar och gör mindre och mysiga miljöer. just 

nu blir de bara spring annars när de bara är stora utrymmen. 

 

Avdelningens miljö skulle enligt samtliga pedagogerna behöva förändras till en mer 

inbjudande miljö med lekmaterial som barnen är intresserade av och som inbjuder till lek. 

Anledningen till att pedagogerna inte gör om i miljön berättar de i intervjun beror på att 

kommunen har fått köpstopp “och nu är det köpstopp så nu får vi ingenting”. Därför får inte 

förskolan köpa in nya saker och miljön kan enligt pedagogerna inte förändras. En av 

pedagogerna belyste att rummet borde vara som en pedagog men att det inte var möjlig, det 

skulle innebära fler tillgängliga material för barnen vilket skulle bli rörigt och att barngruppen 

inte var redo för detta. Samtliga pedagogers svar innehöll lekmaterial men bara en benämnde 

utformningen av rummen som en viktig aspekt i den fysiska inomhusmiljön. Ur ett 

barnperspektiv skulle fler och mer varierande lekmaterial leda till mer att utforska och lära. 

Chansen till att barnen skulle bredda sina intressen och gå utöver de trygga lekarna skulle bli 

större, speciellt tillsammans med en närvarande pedagog som stöttade barnen i sitt 

utforskande.  
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6.4 Rummens tänkta syften  

En av intervjufrågorna som vi ställde till pedagogerna var om och i så fall vad de hade för 

syften med de olika rummen. Vi märkte att samtliga pedagoger svar handlade mer om 

rummens användningsområden än olika lärandesyften. Exempelvis menade pedagogerna att 

det i matsalsrummet skulle vara en lugn miljö med lugnare lekar som kunde ta plats runt 

borden som rita eller konstruktionslek. “Ja, här inne [matsalsrummet] har vi mest att sitta och 

spela och ha en lugn miljö. Och även bygga med händerna då, lite grann”.  

 

Samlingsrummet var till för att leka konstruktionslekar med större klossar och kaplastavar 

menade samtliga pedagoger. Rummet var även till att leka familjelekar i då en del av rummet 

var inrett som ett kök med leksaksspisar, plastmat, bord och stolar. “Där inne (pekar på 

samlingsrummet) är det ju köksavdelning”. Endast en av pedagogerna svarade även att 

rummet var till för samlingar: 

 

Och så i det rummet med blåa mattan [samlingsrummet] där har vi ju samlingar oftast 

med helgrupp, vi försöker att få till det. Med sång och lite upprop, bara för att samla 

gruppen. Och innan maten, att få dans av sig lite så man orkar sitta.  

 

Pedagogerna var överens om att soffrummet skulle användas för att sitta i soffan och läsa 

böcker. Däremot var de alla medvetna om att det inte var den vanligaste aktiviteten som 

skedde inne i rummet var att barnen brukade bygga kojor eller andra liknande lekar. 

 

Sen den lilla soffan är ju tänkt att de ska sitta och läsa i men de blir ju mycket kojbygge 

och sånt i det rummet och det är ju också kul. Det är ju kul att de får bygga koja 

nånstans och det är helt okej men det är lite mer lugna lekar i det rummet, ska va 

*skratt*.   

 

Även i köket var pedagogerna enade om syftet, rummet var till för barnen att sitta och rita i 

under den fria leken, och att äta i under måltidssituationerna.  

 

Och så är det ju rita i köket där det är lite mera uppsikt annars blir det gärna på väggar 

och golv.  
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Pedagogerna hade liknande svar gällande vad syftena med rummen var. Däremot om de har 

tydliga syften med rummen eller om de endast tänkte på materialet i rummen och svarade 

utefter det är oklart. Även då endast en av pedagogerna under intervjun svarade att rummen 

förutom fri lek också skulle fungera till fasta situationer så visade även våra observationer 

detta. En av pedagogerna menade att det var en anledning till att rummen var svårmöblerade.  

 

Ja jag skulle vilja att vi inte ens äter här men de är inget jag kan gör någonting åt men 

de är något som stör väldigt nr man sitter och äter och det är leksaker överallt. och så 

ska man sätta sig och göra något lugnt efter maten så måste man bort med maten och 

torka bord sopa golvet. 

 

Efter svaren på denna fråga frågade vi även pedagogerna vad dem ansåg att barnen lekte med 

samt vad deras syften med rummen är, vilket två av pedagogerna svarade såhär på:  

 

Det beror på hur man ser på saken. Ja alltså tänker jag att man ska sitta där inne 

[matsalsrummet] och bygga med plusplus och allting så gör dom ju det. Tänker jag 

att vi ska sitta och läsa bok så får jag ju börja städa det första jag gör när jag kommer 

in där för att kunna sitta i soffan, för den är ju kojbygge. Nej vi har nog inte tänkt 

samma tanke där. Där dom leker med köket och det, ja … jo men det kanske stämmer 

skapligt. Beroende på lite vad det är för barn. Nej, dem brukar flytta runt. Barn är ju 

nomader så egentligen borde det ju. Det är såhär att jag tycker egentligen att vi skulle 

bara ha backar med grejer.  

 

Ja, om man säger köket där inne [samlingsrummet]. Där blir det oftast, om har städat 

och greja då är det affär en liten stund, men sen blir det både barnkammare och det 

blir vad som helst. Men dom är ju nomader, dom vandrar iväg med grejerna. Det är ju 

inte som vi tycker att det ska vara. Utan dom är ju överallt *skratt*. Ja, här inne 

[matsalen] vet dom ju att här bygger vi, där ute [köket] ritar vi och där inne (pekar 

mot samlingsrummet) blir mycket spring. 

 

Det fanns en medvetenhet hos pedagogerna om att barnen inte alltid lekte det som 

pedagogerna själva hade tänkt som syfte i de olika rummen. Däremot om pedagogen var med 

i rummen så blev leken oftare densamma som pedagogernas syfte. Båda pedagogerna belyste 

även att barnen gärna tar med sig lekmaterial från ett rum till ett annat då de beskriver barnen 

som nomader. Detta kan utifrån ett barnperspektiv tolkas som att barnen ansåg att en annan 



 

 

 

32 

miljö var mer passande för de lekar de ville leka och flyttade därför runt materialet så att det 

passade in i leken.  

 

6.5 Otillgängligt material och otillgängliga rum  

Mycket av det lekmaterial som fanns på avdelningen var otillgängligt för barnen på det sättet 

att de var tvungna att ha hjälp av en pedagog för att ta ner vissa lekmaterial som antingen var 

i ett stängt skåp eller högt upp på hyllor. En del av barnen klättrade upp på hyllorna bara för 

att få tag i ett föremål då ingen pedagog var närvarande som de kunde fråga. 

 

Observation- Stängda skåpet 

 

Två pojkar och en flicka sitter själva vid ett av borden och målar i matsalsrummet, en 

tredje pojke kommer in i rummet, öppnar ett av de stängda skåpen och börjar klättra i 

skåpet. De tre barnen vid bordet vänder sig mot pojken och ropar “Vi får inte vara 

där!”. Pojken kollar lite på dem men klättrar sedan ner.  

 

När ett av barnet försökte ta ner ett föremål från ett av de stängda skåpen fick han en 

tillsägning av de andra barnen att han inte fick vara där. Lekmaterialet inuti det stängda 

skåpet var otillgängligt och barnen är uppenbarligen medvetna om att de inte själva får öppna 

och hämta lekmaterial där. När de andra barnen sade till honom klättrade han snabbt ner då 

han tydligen vet att barn inte fick öppna skåpen utan en pedagog. Utifrån ett barnperspektiv 

finns det flera anledningar för pojken att öppna upp och klättra i det stängda skåpet för att få 

tag i det lekmaterial som fanns där. Troligtvis ville han verkligen ha någonting i skåpet men 

ville inte fråga om hjälp. Kanske på grund av att han trodde att pedagogen han skulle frågat 

skulle säga nej eller att han ville visa att han kunde själv utan att få hjälp. Enligt pedagogerna 

ska de stängda skåpen endast vara till för pedagoger att öppna för att det blir för rörigt om 

barnen har tillgång till allt lekmaterial på samma gång “Ja, dom får inte va där det går inte. 

För börjar dom gå där och hämta grejer vet du, nej vi har bestämt så. Det måste vara så just 

nu”. Utifrån ett pedagogperspektiv så väger argumentet med en rörig miljö och mer städning 

tyngre än att låta barn ha tillgänglighet till mer lekmaterial. 
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Observation - Bilen 

 

Vid bordet i köket sitter två pedagoger och en pojke. Pojken sitter med klossarna till 

ljusbordet och radar upp dessa på bordet där han sitter. Han säger sedan: “Det ska vara 

en bil här, hittar ingen bil”. En av pedagogerna tittar på pojken och svarar “Ja vi hade 

en hel låda med bilar men den är tom”. Pojken går och hämtar en bil ur sin egen låda 

i hallen, sen kör han bilen fram och tillbaka över klossarna.  

 

I denna situation uttryckte pojken en saknad av bilar att leka med på förskolan. Svaret han 

fick från pedagogen var att det har funnits bilar men att hon inte visste var de var. Ingen av 

pedagogerna hjälpte dock pojken att leta efter någon bil vilket resulterade i att pojken gick 

och hämtade en bil i sin väska som han tagit med hemifrån. Det kan tolkas som att 

pedagogerna inte ansåg att pojken skulle ha tillgång till bilar eller att ingen av pedagogerna 

hade tid att hjälpa honom leta. Utifrån pojken blev det tydligt att han saknade bilar på 

förskolan. Pojken verkade dock medveten om bristen av bilar och hade därför med en egen 

hemifrån så att han kunde leka med bilar på förskolan ändå. Att öka utbudet av leksaker, i alla 

fall för enskilda barn, framstod därmed inte som ett prioriterat område för pedagogerna, Inte 

heller att hjälpa pojken leta fram även då de verkade vara medvetna om att bilarna fanns 

någonstans på avdelningen. För barnen blev lösningen på avsaknaden av bilar på förskolan 

därmed att ta med sig egna bilar hemifrån.  

 

Vi har också vid två olika tillfällen observerat två pojkar som leker med ett dockskåp. 

Dockskåpet innehåller inga möbler eller dockor men pojkarna har vid båda tillfällena använt 

annat material för att kunna leka.  

 

Observation - Dockhus 1 

 

Två pojkar satt i matsalsrummet vid ett av borden, de lekte med dockhuset som en av 

pojkarna hade tagit ner från den öppna hyllan. Pojkarna byggde ihop figurer med hjälp 

av centikuber som de sedan lekte med i dockhuset.  
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Observation - Dockhus 2 

 

I matsalsrummet satt en ensam pojke och byggde med centikuber. En annan pojke 

kom in och satte sig vid ett annat bord. Han har med sig plusplus som han bygger 

med. Den första pojken gick och satte sig vid samma bord och efter ett tag gick han 

och hämtade ett tomt dockhus som stod högt upp på en hylla. Han ställde det på bordet 

och pojkarna börjar leka med dockhuset. Samma pojke hämtade också pompombollar 

som de använde som dockor och lekte mamma pappa barn en kort stund.  

 

Lekarna pågick inte länge vilket kunde bero på att det inte fanns några möbler eller figurer i 

dockhuset som gjorde det inbjudande att leka med. Efter dessa observationer frågade vi 

pedagogerna huruvida barnen använder sig av det lekmaterial som finns på förskolan varpå en 

pedagog svarade: 

  

Eftersom vi inte haft någon studiedag och kunnat ihop allihopa och möblerat om som 

vi vill heller. För den här kökshörnan som vi har, den används ju inte riktigt så mycket 

den står ju mest. Så har vi ett dockhus och sånt som inte heller används det skulle man 

ju kunna plocka bort om man har tid och möjlighet. 

 

Pedagogerna var i detta fall inte medvetna om att barnen visade intresse för dockhuset vilket 

ur deras perspektiv kunde bero på att barnen inte kom och frågade dem om lekmaterial dit. 

Utifrån ett pedagogperspektiv sågs dockhuset därmed som ett överflödigt föremål som 

behövde rensas bort. Ur ett barnperspektiv hade dockhuset dock lekpotential men däremot 

saknade huset de nödvändiga kringmaterial som dockor och möbler samt att dockhuset var för 

svårtillgängligt placerad för att det lätt skulle kunna användas i lek. Kökshörnan däremot var 

pedagogen medveten om att den inte används vilket överensstämmer med våra observationer. 

Anledningen till detta svarade en av pedagogerna på då hon trodde att det var för rörigt i det 

rummet då det oftast var andra lekar där samtidigt: “Det tror jag beror på att det är för mycket, 

alltså när dom bygger och dem älskar ju att bygga och köra cross där inne killarna, men jag 

tror för jobbigt att bygga koja där, det är bättre att kunna stänga in sig i ett litet rum”. Även 

vår tolkning var att stora rummet blir för rörigt att leka rollekar i då det oftast var andra och 

mer högljudda lekar i rummet samt att rolleken krävde en mer lugn miljö där barnen kunde 

prata med varandra i vanlig ton. 
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Efter flera observationer gällande otillgängligt material ville vi få pedagogernas syn på detta 

och frågade därför hur de tänker med tillgängligheten för barnen.  

 

Pedagog - Mm, det mesta ska ju vara tillgängligt. Dom ska ju kunna göra vad dom 

 vill själva. Under översikt, att vi styr dom lite.  

Intervjuare - Men att dem ändå ska kunna hämta sakerna själva? 

Pedagog - Ja. Eller att de säger till att i skåpet där finns ju musikgrejer och nu vill 

 jag ha kastanjetter. Så kom och säg till mig då så fixar jag det. 

Intervjuare - Men är det så med de stängda skåpen, att då ska dom fråga er först?  

  Och dom öppna skåpen får de tar ner själva? 

Pedagog - Ja, ja. Och de öppna skåpen är helt, ja.  

 

Först uttryckte pedagogen att hon tyckte att barnen skulle ha tillgång till det mesta som fanns 

som lekmaterial. Därefter sa hon också att det var “Under översikt, att vi styr dom lite” vilket 

kunde tolkas som att det lekmaterial som var visuellt synligt var de lekmaterial som barnen 

hade fri tillgång att leka med. Ur ett barnperspektiv var inte materialen i skåpen tillgängliga 

och därmed erbjöd rummen inte mycket variation av lekmaterial och därmed inte heller 

inbjöd till en variation av lekar på samma sätt som de hade kunnat göra om barnen såg vad 

som fanns i de stängda skåpen. En annan av pedagogerna hade följande svar angående hur 

hon tänkte med tillgängligheten för barnen: 

 

Pedagog - Vi försöker ju som med de små plusplusen så tänker jag att man får       

försöka ha lite högre upp så att man kan hjälpa till att ta ner. Men de ska veta 

vad som finns så att de ska kunna ta ner de mesta själv. De ska ju kunna ja 

pärlor och sånt får de inte heller ta ner själva de är ju för de kan hamna på hela 

golvet men de ska se att det finns och veta att de finns. Det är ju också något 

vi har pratat om att ha en låda med allt man kan göra där finns det kort på allt 

man kan göra som man kan sitta med om man inte kommer på något att göra. 

Vet inte vad man vill göra då kan man sitta och kolla på dom korten de här kan 

jag leka med. men det är också det, vi har inte kommit dit än vi har inte hunnit 

med det och nu är snart terminen slut så (rycker på axlarna). Vi har haft så förra 

åren det är väldigt smart. Då är ju allting tillgängligt även om de står högt upp 

och man ser vad som finns.  

Intervjuare - får dom komma till er då om de vill […] 

Pedagog - ja om dom behöver hjälp att ta ner, vi har ju saker som är instängda i skåp 

också som bara vi får hämta men då vet dom ju det också och kan be om det 

och sitta med en vuxen.  
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Intervjuare - Och det som inte har luckor och skåp får de plocka själva?  

Pedagog - Aa  

 

Enligt denna pedagog skulle allt lekmaterial finnas på bilder i en låda så barnen skulle kunna 

se på bilderna och sedan välja vad de ville leka med. Därefter fick barnet ta med bilden till en 

pedagog som skulle hjälpa till att ta fram lekmaterialet. Lekmaterialet blir då enligt ett 

pedagogperspektiv tillgängligt för barnen fast att de inte når de själva. Utifrån ett 

barnperspektiv däremot blir lekmaterialet svårt tillgängligt då de fortfarande inte kan ta fram 

det själva utan är beroende av pedagogernas hjälp.  

 

Båda pedagogerna belyste att de självklart hjälpte barnen ta ner det som fanns i de stängda 

skåpen om de bara ber om det. Båda pedagogerna menade även att barnen inte skulle ha 

tillgång till allt material av olika anledningar. Exempelvis för att det kunde hamna lekmaterial 

överallt på golven vilket återigen kopplas till att städningen väger tyngre än barnens tillgång 

till lekmaterialet. En annan anledning kan vara att det i de stängda skåpen fanns 

musikinstrument som kunde bidra till en hög ljudnivå och att det var en anledning till att 

materialet inte var tillgängligt för barnen. Enligt våra observationer frågade barnen sällan 

efter lekmaterial som fanns i skåpen vilket skulle kunna förklaras med att barnen å ena sidan 

inte visste vad som fanns i skåpen eller att de tidigare blivit nekade att leka med materialet i 

skåpen. Å andra sidan kunde det också bero på att barnen hade accepterat det material som 

fanns tillgängligt för dem.  

 

Barns inflytande på förskolan varierar beroende på situation och aktivitet men i grunden är det 

alltid pedagogerna som har ansvaret för hela avdelningen. Därmed har de sista ordet vad 

gäller allt från fasta rutiner till barnens fria lek. Pedagogerna bestämmer exempelvis vilket 

material som ska finnas tillgängligt för barnen och vilka rum de ska ha tillgång till vid olika 

tidpunkter på dagen. En situation där barns inflytande synliggörs var då ett barn frågade en av 

pedagogerna om de kunde få vara i samlingsrummet då det var låst. Pedagogen svarade i detta 

fall nej med anledningen till att det bland annat berodde på att de måste vara en vuxen där 

inne som har uppsikt över vad barnen leker. “Ja det är låst när vi inte har någon vuxen som 

kan va med där inne, dom får inte vara där själva. det blir inte bra, det funkar inte de är dom 

för små för”. En annan pedagog svarade på samma fråga att anledningen var att de ville ha 

uppsikt över barnen då lekarna ibland kunde vara för livliga.  
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Mm, på morgonen är det låst för att… Är man själv som pedagog så ser jag ju inte 

vad som händer där inne. Och det kan vara ganska vilda saker ibland. Så då vill man 

inte att någon blir skadad utan jag vill ha översikt över alla.  

 

I flera av observationerna inifrån samlingsrummet framgår det dock att när rummet väl var 

upplåst lekte barnen oftast där inne själva utan uppsikt av pedagogerna, även om pedagogerna 

ibland gick till rummet för att se vad barnen hade för sig. Ur pedagogernas synsätt menar de 

väl då de inte ville att barnen skulle komma till skada och att de inte hade personal till att 

försäkra detta. Ur ett barnperspektiv däremot ses rummet endast som otillgängligt vid dessa 

tillfällen då det ändå inte befann sig någon pedagog inne i rummet då det var upplåst. 

Observationerna visade också vilket pedagogerna själva bekräftade, att de själva tillbringade 

mycket tid i köket. “Sen vet jag av erfarenhet att man hamnar gärna i köket men sitter en 

vuxen där redan behövs man i de andra rummen”. De flesta barn tyckte att samlingsrummet 

var det roligaste rummet att leka i vilket tydligt framkom i barn intervjuerna.  

 

Intervjuare - Vad tycker ni är roligast på förskolan? 

Pojke - Rita. 

Flicka - Leka mamma, pappa, barn. 

Intervjuare - Var brukar ni leka det? 

Flicka - I det lilla rummet [soffrummet]. 

Intervjuare - Jaha, brukar ni leka mamma, pappa, barn i det stora rummet också där  

                leksaksköket är? 

Pojke - Ne det är låst. 

Flicka - Ibland. 

Intervjuare - Vilket rum är roligast att vara i då? 

Pojke - Stora rummet vet du ju, då kan vi leka cross. 

Intervjuare - Brukar ni få vara där? 

Pojke - Ibland, ibland är det låst. Idag är det låst. 

 

Barnen var medvetna om att rummet ibland var otillgängligt och att det var pedagogerna som 

bestämmer detta. Barnen hade därför behövt hitta andra miljöer där de kunde leka sina lekar, 

exempelvis rollekar som under alla observationer tog form i soffrummet i stället för 

samlingsrummet där syftet för rollekar fanns. Barnen i intervjun visade på ett ogillande av att 

rummet var låst då de hindrade dem från att leka de lekar de ville utan i stället fick hitta på 

andra lekar eller flytta sina lekar till andra miljöer. Enligt pedagogen var som sagt 
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samlingsrummet låst av den anledning att de ville ha uppsikt över vad barnen lekte i rummet 

då lekarna kunde vara “vilda”. Detta stämmer då det ofta var crosslek eller brottning som tog 

form i rummet. Däremot fick dessa lekar ofta pågå i rummet utan närvaron av en pedagog 

vilket motsäger sig pedagogens svar. Pedagogerna menade på att det blev lugnare inne på 

avdelningen om samlingsrummet var låst. De aktiva och högljudda lekarna kunde då inte ta 

form utan barnen fick i stället välja att leka i de rum som var menade till lugnade lekar så som 

måla eller konstruktionslekar. 

 

Pedagogerna hade även möjlighet att gå in och avbryta i barnens lekar, antingen när de ansåg 

att leken var för bråkig eller om de bara ville byta riktning på barnens fokus.  

 

Tre pojkar byggde med de stora klossarna i samlingsrummet, de byggde en hundkoja 

samt flera torn. Leken pågick en lång stund och pojkarna verkade nöjda med leken. 

En pedagog kom in och frågade om de vill höra en bok medan de byggde och alla 

svarade “Ja”, pedagogen satte sig i hörnet och skulle börja läsa men säger först åt 

pojkarna att de fick komma dit och lyssna. Pojkarna slutade bygga och gick istället 

och satte sig för att lyssna på boken.  

 

Barnen lekte bra, de lekte tillsammans och samspelade med varandra. Stämningen inne i 

rummet var lugn och trivsam. Barnen var inne i sin lek men pedagogen gick ändå in och 

avbröt barnen för att fråga om de ville lyssna på en bok. Till en början erbjöd pedagogen 

barnen att fortsätta sin lek samtidigt som boken läses men ändrar sig sedan, vilket kunde vara 

för att hon ansåg att barnen inte koncentrerade sig eller var engagerade i boken på det sättet 

hon tänkt sig. Barnen sa aldrig emot henne vilket kan bero på att de ansåg att pedagogen 

befann sig i en maktposition gentemot dem. Det kunde även vara så att barnen ville lyssna på 

boken och därför inte gjorde några protester. Ut ett pedagogperspektiv tolkar vi att det inte 

var hennes egentliga syfte att avbryta leken men då pojkarna inte verkade lyssna så noga på 

boken utan fortsatte bygga så ändrade hon sig.  

 

En pojke i samlingsrummet kastar den stora tärningen och försöker pricka en låda, två 

andra pojkar kommer och vill vara med. De höjer upp lådan med hjälp av en docksäng 

och fortsätter kasta med olika avstånd. En fjärde pojke kommer och vill testa, han tar 

tärningen och kastar men den hamnar hos pedagogen som till nu suttit i ett hörn och 

observerat leken, hon kastar tillbaka tärningen till pojken som kastar tillbaka till 
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pedagogen, en ny lek har börjat och de tre pojkarna som från början lekte går därifrån. 

Pedagogen tar sedan upp telefonen för hon vill visa en bil för pojken. Leken är därmed 

slut.  

 

Genom ett barnperspektiv kan pedagogens deltagande ha förändrat leken för mycket, vilket 

resulterade i att några av barnen lämnade leken då den förändrades till något de inte 

godkände. Istället gick de iväg och började en ny lek utan någon pedagog närvarande. Inte 

heller i denna observation ansåg vi att det var pedagogens mening att avbryta leken utan att 

hon endast kastade tillbaka tärningen till den pojken hon fått den av utan att tänka att det 

skulle bli en ny lek. Pojken som valde att fortsätta leken blev avbruten då pedagogen istället 

ville visa några bilder på sin telefon. Pojken verkade däremot inte sakna leken utan gick 

snabbt fram till pedagogen. Samma som i situationen ovanför flyttade pedagogen barnens 

fokus från deras lek till något som hon ville visa och berätta om i stället för att försöka 

bibehålla barnen i deras lek. 

 

Ingen av dessa situationer verkar ha avbrutits på grund av att leken var högljudd eller bråkig 

då det båda gångerna enligt oss var en lugn miljö inne i rummet. Varför pedagogerna avbröt 

leken kan vid första anblick ses vara av deras eget intresse att visa eller göra något med 

barnen eller om de ansåg att leken inte var tillräcklig. Om barnen flyttade sitt fokus till det 

som pedagogen gjorde eller visade för att de själva tycker det var spännande eller för att 

pedagogen befann sig i maktpositionen går inte att svara på.  

 

6.6 Lekmaterial och lekar på avdelningen  

Detta stycke kommer vi presentera med hjälp av två diagram för att på ett tydligt sätt 

framföra lekmaterial och lekarna på avdelningen. Den första tabellen visar vilket och hur 

många gånger lekmaterialet används, den andra tabellen visar vilka och hur ofta olika lekar 

tar form. Ingen av tabellerna visar hur många barn det är vid varje tillfälle utan endast antal 

gånger.  
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Lekmaterial:  

 

 

Lekar: 

 

 

Det framkommer tydligt av dessa diagram att konstruktionsmaterial och konstruktionslekar 

var det mesta använda materialet och den vanligaste leken på avdelningen. Detta 

överensstämmer med pedagogernas uttalande då alla tre berättade under intervjuerna att 

konstruktion var barnens främsta intresse och att det var anledningen till att de hade så 

mycket av detta material på avdelningen. En pedagog svarar exempelvis “Då får man ha det 
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som dom just nu är intresserade av mest, det är ju konstruktion och skapande och då är det ju 

det som man får ha nära”. Däremot var det endast 4 av 10 barn som i deras intervjuer svarade 

att de ansåg att konstruktion var det roligaste på avdelningen, av dessa fyra barn satt tre av 

dem och lekte konstruktionslek när frågan ställdes vilket kan ha påverkat deras svar. Av vad 

barnen berättade synliggörs en brist på överensstämmelse mellan det pedagogerna anser är 

barnens huvudsakliga intresse och det majoriteten av barnen ger uttryck för är den roligaste 

aktiviteten på förskolan. Genom dessa svar kunde vi fråga oss själva om det verkligen var 

barnens intressen som styrde att det fanns så mycket konstruktion på avdelningen eller om det 

kunde bero på att avdelningen till största del bestod av konstruktionsmaterial och att inte 

mycket annat lekmaterial är tillgängligt för barnen att välja på.  

 

Även böcker fanns tillgängligt på avdelningen, vi har dock valt att utesluta detta material av 

anledning till att barnen aldrig valde det materialet själva utan användes endas då pedagogen 

tog initiativ till att läsa för barnen.  

 

En lek som var uppskattad av många barn där både konstruktion och rollek tog form var 

crossleken.  

 

Denna observation startar med två pojkar som bygger upp crossbana runt om den blåa 

samlingsmattan. De använde de stora klossarna för att bygga som ett staket runt om 

mattan och innanför denna skulle crossbanan vara. En tjej ansluter till rummet och ser 

vad pojkarna gör, utan att fråga om leken så började flickan hjälpa till att ställa ut 

klossarna, även en pojke kommer till rummet och börjar direkt hjälpa till. När hela 

cirkeln runt mattan är sluten börjar först de två pojkarna som startade leken att springa 

runt innanför klossarna på mattan och låta som crossar. De springer runt, runt och 

runt, de två andra barnen hänger på och snart har de anslutit fler barn från andra rum 

som direkt hoppar in i leken. 

 

Crosslek var en fartfylld aktiv lek som tog plats på mattan i samlingsrummet, i denna lek 

hade mattan blivit en crossbana och de stora klossarna byggdes upp runt mattan som en 

inramning. I leken blev barnen crossar och sprang runt på mattan. Då fler barn anslöt blev det 

trängre på mattan men det verkade inte som att det var något störningsmoment för något av 

barnen. Ur ett barnperspektiv var cross en av de roligaste lekarna på avdelningen, det var ofta 

samma barn som börjar leken men de var öppna för att fler barn fick inkluderas även då det 
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blev trångt på mattan. Det var en lek som innefattade både konstruktion då de byggde upp 

inramningen samtidigt som de var en lek där de fick springa och röra sig trots att de var 

inomhus. Enligt pedagogernas perspektiv var det okej just i denna lek att barnen sprang trots 

att de inte i övrigt fick springa inomhus “Ja dom bygger gärna crossbanor och springer runt 

runt och det är väl ända springleken som är okej där inne när de har en tanke med det och 

bygger någonting för då blir det en bra lek”.  

 

Samtliga tillfällen då barnen lekte rollekar ägde rum i det lilla soffrummet och inte i 

samlingsrummet där syftet för rollekar fanns. Ett av barnen berättade att rollekar var det 

roligaste på förskolan och att det var roligast att leka den leken i samlingsrummet “leka 

mamma, pappa, barn i stora rummet”. Men att de oftast lekte rollekar i soffrummet på grund 

av att det stora rummet brukade vara låst. När vi ställde frågan till pedagogerna om 

anledningen till att rollekarna inte ägde rum i samlingsrummet fick vi svaret att barnen 

troligtvis tyckte att det var för högljutt där då det ofta var andra mer aktiva lekar inne i det 

rummet. I soffrummet kunde de med andra ord stänga in sig och riskerar då inte att bli störda 

på samma sätt av varken barn eller pedagoger. Utifrån detta barns perspektiv fanns ändå en 

längtan efter att få använda samlingsrummet till att leka rollekar i.  

 

Det finns både diskrepans och likheter mellan det pedagogerna sa att syftena är i rummen och 

det vi har sett att barnen leker i rummen. Exempelvis användes köket och matsalsrummet till 

de aktiviteter som pedagogerna tänkt medan soffrummet och samlingsrummet inte användes 

av barnen enligt det syfte som pedagogerna hade med rummen. Generellt använde sig barnen 

av det material som fanns tillgängligt för dem men de frågade aldrig efter lekmaterial som de 

inte kunde se. Det lekmaterial som fanns tillgängligt för dem bestod främst av 

konstruktionsmaterial som pedagogerna påstod var barnens främsta intresse, medan barnen 

berättade för oss att konstruktionslekar inte är vad de främst leker.  

 

7. Diskussion 

I denna del kommer vi först diskutera vårt resultat från de observationer och intervjuer vi 

gjort med både barn och pedagoger, och sedan ställa det mot vad tidigare forskning kommit 

fram till inom liknande områden. Vi kommer ställa detta mot varandra för att kunna se 
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likheter och skillnader mellan våra resultat och andra forskares resultat. Därefter följer en 

metoddiskussion. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur utformningen av den fysiska inomhusmiljön på 

en förskoleavdelning möjliggör och begränsar barns lek utifrån ett barn- och 

pedagogperspektiv då miljön har en stor betydelse för barns lärande och utveckling.  

 

Barns platser i platser för barn (Rasmussen, 2004) innebär att barn väljer och utformar sina 

egna platser i miljöer som är skapade av vuxna, det vill i detta fall säga barns platser i miljön 

som pedagogerna skapat för dem i förskolan. En sådan plats skulle kunna vara det lilla 

rummet med soffan på avdelningen. Där kan barnen stänga in sig och leka ostört utan att 

känna sig iakttagna. Däremot uttryckte två av pedagogerna i intervjuerna att de borde ha lite 

mer uppsikt över det rummet men att barnen även måste få leka ostört ibland med och att 

pedagogerna litar på de barnen som leker ostört i det rummet. Under våra observationer 

märkte vi ofta att barnen valde att leka där pedagogerna inte var närvarande, främst i det lilla 

soffrummet där de kunde stänga om sig. Även Eriksson Bergström (2013) lyfter fram att barn 

ofta väljer att ha sin fria lek där pedagoger inte är närvarande och att det då inte spelar så stor 

roll hur stort utbud av material det finns.  

 

Läroplanen säger att förskolans miljö ska inspirera barnen till att utforska (Skolverket, 2018) 

för att göra det bör miljön utgå från barnens intressen. Då barn kan ha olika intressen bör 

avdelningen vara inredd med ett utbud av material som kan passa alla. Vi kom genom 

observationer fram till att barnen främst valde att leka i rum som har ostyrt lekmaterial. 

Däremot blev lekarna inte så varierande, utan barnen lekte ofta samma lekar. Exempelvis 

visade våra observationer att soffrummets enda lek var rollek och att barnen endast målade 

och byggde med konstruktion i köket. Detta kan å ena sidan bero på att det inte finns så stort 

utbud av material vilket gör att lekarna blir densamma. Det kan å andra sidan bero på att 

barnen inte är intresserade av att leka med annat material utan är nöjda som det är med de 

material som finns. I detta fall ser vi både likheter och skillnader med Eriksson Bergström 

(2013) som menar att stort utbud inte behöver vara nödvändigt så länge materialet inte är 
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styrt. Däremot menar även ett flertal forskare bland annat Hultman (2011) och Önder (2018) 

att barn behöver stort utbud av material då barnen inte leker lika mycket i rum med lite 

material. Även i deras resultat ser vi likheter och skillnader då vi håller med om att barnen på 

denna avdelning behöver ha ett större utbud av lekmaterial, däremot går vår studie emot 

dessa forskare om att barn inte leker så mycket i rum med litet utbud.  

 

Eriksson Bergström (2013) menar inte bara att det är material som kan ha tydliga eller 

otydliga syften utan även rummen på förskolan. Hon menar att hemvrån är ett sådant rum 

med ett tydligt syfte för rollekar. I våra observationer visade det sig att barnen ändå inte valde 

detta rum som en plats för rollekar utan valde istället ett annat rum för denna typen av lek. 

Detta kan tyda på att pedagogernas syfte med hemvrån inte överensstämmer med barnens 

syfte med det rummet. Då rummet delvis var inrett med docksäng, leksaksspis, ett litet bord 

med stolar kan det ses som att pedagogernas syfte var att barnen skulle leka rollekar där. 

Under våra observationer var rummet mestadels tomt vilket kan bero på att barnen inte kunde 

hitta på några alternativ till lekar i det rummet. Även matsalsrummet hade ett tydligt syfte, då 

rummet var inrett med flera höga bord förväntades lugna aktiviteter som passade att göra runt 

bord såsom spel eller måla. Samlingsrummet med sin stora tomma yta gav barnen ett större 

handlingserbjudande då det inte hade ett styrt syfte vilket gav barnen utrymme för sina egna 

fantasier. Däremot fanns ett litet utbud av lekmaterial för barnen i detta rum vilket återigen 

minskar handlingsutrymmet. Våra observationer stämmer därför delvis in med Eriksson 

Bergströms (2013) då rummen med tydliga syften ofta ledde till samma lekar. Däremot 

visade även våra observationer att de rummen med stora utrymmen och få lekmaterial som 

Eriksson Bergström (2013) menar ger stort handlingserbjudande och stor variation av lek inte 

stämmer då barnen ändå leker samma lekar och med samma material. Barnen på avdelningen 

visade några fåtal gånger att de saknade lekmaterial så som lego eller bilar. Detta framkom 

både i observationerna med barnen men även i intervjuerna då ett barn uttryckte saknaden av 

lego. “Roligast att leka lego men det finns inte så mycket lego”. Även då både barn och 

pedagoger verkade anse att miljön på förskolan kunde utvecklas med mer lekmaterial och 

utmanande miljöer skedde ingen ändring under tiden vår studie tog form.  

 

I situationen som beskrivs i resultatdelen där en pojke klättrade i ett av de stängda skåpen för 

att ta ner lekmaterial men blev stoppad av kompisarna är ett tydligt resultat på vad som inte är 
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tillgängligt på förskolan. Läroplanen säger dock att: “Miljön ska vara tillgänglig för alla barn 

och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, 

lärande, lek och kommunikation” (Skolverket, 2018, s.7). I denna situation är lekmaterialet 

varken tillgängligt eller inspirerande då barnen inte kan se vad som finns i skåpen om de inte 

öppnar dem. Vissa kan efter detta läroplanscitat mena att allt material på förskolan alltid ska 

vara tillgängligt för barnen. Andra menar att allt material inte kan vara tillgängligt av olika 

skäl, såsom att det blir för rörigt för både barn och pedagoger. Att lekmaterialet hamnar 

överallt förutom på “rätt” plats eller att det lekmaterial som finns inte används, är intressant 

eller anpassat för den åldern på barnen på avdelningen. Pedagogerna på avdelningen menade 

att lekmaterialet var tillgängligt och att barnen bara behövde fråga efter det och skulle då få 

hjälp att ta fram materialet. Barnen däremot uttryckte eller visade med sina kroppsspråk att 

lekmaterialet eller rummen inte var tillgängliga exempelvis genom att endast leka med de 

som var synligt för dem eller vid de tillfällen de visade saknad av material utan att få någon 

hjälpsam respons av pedagogerna.   

 

Våra observationer tillsammans med pedagogernas och barnens intervjusvar visade att barnen 

inte alltid gör vad pedagogerna tänkt är syftet i rummen. Under vissa observationstillfällen 

ansåg pedagogerna att det gick bra att barnen lekte andra lekar än de tänkt och i andra fall 

gick det mindre bra. Børve & Børve (2017) menar att detta kan bero på att om en plats är 

utformad av pedagoger och det finns ett tydligt syfte och en tanke vad barnen ska göra där 

kommer pedagogerna ha mindre tolerans för att barnen leker andra lekar där än vad de har 

tänkt. Platser som däremot inte har ett tydligt syfte kan och kommer troligen pedagogerna ha 

större tolerans för vad barnen leker och gör där. Ett sådant rum är samlingsrummet där barnen 

var friare att leka olika typer av lekar.  

 

När vi frågade barnen vad de tyckte om att leka på förskolan svarade 8 av 10 barn det de 

gjorde för stunden. Detta tror vi kan bero på att barn har svårt att abstrahera, barnen är och 

blir i nuet (Hultman, 2011; Nordin-Hultman, 2009). Detta kan vara en anledning till varför 

barnen inte frågade pedagogerna om material från de stängda skåpen. De visste helt enkelt 

inte vad som fanns i de låsta skåpen, men de visste att de inte fick öppna dem själva. Däremot 

såg vi under våra observationer att barnen ett fåtal gånger frågade om pedagogen kunde låsa 

upp till det stora samlingsrummet. Samlingsrummet är ett rum de såg hela tiden och var 
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medvetna om vad som fanns där. Varför barnen inte frågade oftare kunde bero på att de inte 

brukade få tillgång till det stora rummet när det är låst och att barnen var medvetna om detta. 

Dessa situationer förknippar vi med att pedagogerna befinner sig i en överordnad 

maktposition (Hultman, 2011) gentemot barnen. Barnen hade troligtvis fått berättat för sig 

vilka bestämmelser det finns om de stängda skåpen och stora lekrummet när det är låst. Det 

kunde också bero på att pedagogerna inte har den och möjligheten att hålla alla rum öppna. 

Med möjlighet menar vi det som pedagogerna själva uttryckte under intervjuerna, att de var 

för lite personal under vissa tider på dagen vilket gör att de inte kunde sprida ut sig i de olika 

rummen.  

 

Lekmaterialet som finns i ett rum samt hur materialet är placerat sänder ut signaler om vad 

barnen ska leka i rummen menar Børve & Børve (2016). Pedagogerna behöver först och 

främst vara medvetna om signalerna som materialet sänder ut för att få en förståelse för vad 

barnen leker i rummen. En medvetenhet om detta gör det lättare för pedagogerna att förändra 

miljön efter barnens intressen. Vår studie visade att pedagogerna till stor del var medvetna 

om att materialet i rummen sände ut signaler om vad barnen skulle leka där. Detta visade dem 

genom intervjuerna då de förklarade vilket material som fanns i rummen och vad barnen lekte 

för lekar. De visade även en medvetenhet om att detta dock inte alltid stämde då barnen 

ibland valde att flytta runt på materialet. Även barnen bekräftade till stor del att rummen och 

materialet sände ut signaler, detta genom att de lekte de tänkta lekar i rummen. Dock visade 

de även tydligt att vissa lekar inte alls fungerade där pedagogerna hade tänkt utan flyttade 

runt miljöer och lekte lekar som inte var avsedda för rummen.    

 

7.1.1 Miljön i förskolan är också förskolechefens ansvar  

Enligt läroplanen (Skolverket, 2018) är det inte endast pedagogernas ansvar att miljön på 

förskolan är tillgänglig och utvecklande för barnen. Huvudansvaret för att verksamheten ska 

vara anpassad för barnen är förskolechefen som ska ansvara för att “en god och tillgänglig 

miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg” (Skolverket, 2018, 

s.19). Förskolechefen ska alltså se till att pedagogerna får rätt kunskap och rätt förutsättningar 

för att kunna leva upp till detta. Men enligt det som framkom i intervjuerna med pedagogerna 

fick de inga resurser eller möjligheter till att ändra om i miljön. De fick varken tid eller 
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pengar för att kunna ändra något utan fick använda sig av det som finns. En av pedagogerna 

uttryckte även i intervjun att de hade lite planeringstid och under den planeringstiden ska 

mycket annat hinnas med och därför blir miljön bortprioriterad. Hon uttrycker att de ville 

planera miljön under planeringstiden men andra saker gick före såsom dokumentation och 

information till föräldrar. Dahl och Evenstad (2017) skriver just om att pedagogerna ofta har 

för lite tid att planera och förändra miljön i takt med att barns intressen förändras vilket också 

gör att miljöerna förblir likadana under en lång tid vilket vi också ser på denna avdelning. 

Utifrån läroplanen kan det tolkas som att det är förskolechefen som har det övergripande 

ansvaret att miljön på förskolan är stimulerande och tillgänglig för barnen men kan å andra 

sidan också tolkas som att det är förskolechefens ansvar att se till att personalen på förskolan 

får rätt förutsättningar att skapa en miljö för barnen som ger dem möjlighet till att utvecklas. 

 

Medvetenheten om att miljön på förskolan är viktig och att den både ska lära och utmana 

barnen är något varje förskola bör tänka på när de organiserar den fysiska inomhusmiljön på 

förskolan. Miljön ska enligt läroplanen 18 vara stimulerande och inbjuda till lek och det är 

genom leken som barn lär och utvecklas. Förskolan ska bidra till det livslånga lärandet och 

hjälpa barnen till att bli en ansvarsfull samhällsmedlem (Skolverket, 2018). 

 

Som pedagog är det viktigt att vara medveten om att den fysiska inomhusmiljön på förskolan 

kan möjliggöra eller begränsa barns lek, lärande och utveckling. Om pedagogerna är 

medvetna om detta kan de göra aktiva val för att främja detta hos barnen. 

 

7.2 Metoddiskussion 

I detta kapitel kommer vi förklara de metodval som gjordes under studien. För att lättare 

kunna leta sig fram i texten har vi valt att dela upp stycket i flera underrubriker. Under den 

första underrubriken kommer vi presentera förändringen av syftet, därefter presenterar vi 

svårigheter som kan uppstå med att involvera barn i studien. Vi kommer här också att kritiskt 

diskutera våra metodval. 
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7.2.1 Problematiken kring att informera barn 

Att informera alla barn och få deras samtycke till studien var viktigt då det främst var barnen 

och deras lek som vi skulle följa och observera under flera dagar. Därför ville vi göra barnen 

medvetna om att det var frivilligt för dem att delta. Samt att de fick säga ifrån när de ville om 

de inte ville att vi skulle vara där dem var. Det finns dock svårigheter med att informera barn 

(Vetenskapsrådet, 2017). Exempelvis kan barnen informeras på ett sätt som gör att de inte 

förstår, eller att de inte blir helt införstådda med vad det faktiskt är vi studerar. En annan 

svårighet som kan uppstå är att barnen gladeligen vill delta i studien nu men att de inte förstår 

att studien kommer finnas med hela deras liv och att den inte går att dra tillbaka efter att den 

publicerats.  

 

7.2.2 Svårigheter med att göra deltagande observationer 

Genom att vi gjorde observationer kunde vi se hur rummen var utformade och vilket material 

som fanns. Det gjorde även så att vi fick vara med och se hur barnen använder sig av rummen 

och de material som fanns där. Vi kunde även se i vilken mån barnen hade tillgång till 

materialet på förskolan och rummen. Vi har under observationerna försökt att vara så diskreta 

som möjligt, ibland har vi suttit i rummet innan barnen kommit in för att försöka “smälta in” 

och ibland har vi bara gått förbi för att se vad det är de gör. Detta för att inte störa barnen för 

mycket i deras lek och inte heller försöka påverka dem (Fangen, 2005). Men vi var också 

medvetna om att barnen blev påverkade i viss mån i alla fall. Ibland har vi också valt att vara 

mer synliga och deltagande genom att prata med barnen och fråga vad de gjorde. Genom att 

vi antecknade våra observationer fick vi möjligheten att flera gånger gå tillbaka och läsa om 

situationerna och därigenom hitta nya mönster.  

 

I början av studien var barnen ibland frågande om vad vi gjorde där, de ville ofta veta vad vi 

skrev samt testa att skriva själva i våra anteckningsböcker vilket vi lät dem göra. Efter ett par 

dagar vande sig barnen vid vår närvaro och verkade inte bry sig om att vi befann oss i 

rummen tillsammans med dem. Vid vissa tillfällen ville de även att vi skulle vara med och 

leka vilket vi främst försökte undvika då vi inte ville påverka valen som barnen gjorde i sin 

lek. Under observationerna märkte vi att barnen ofta var själva i vissa av rummen utan någon 

pedagog. Vi märkte detta dels när vi var på förskolan men de blev tydligare då vi 



 

 

 

49 

sammanställde våra observationer. Vår tolkning är att barnen ofta var ensamma i rummen på 

grund av att det sällan var all ordinarie personal på plats utan att det ofta var någon 

frånvarande. Vi tror även att det kunde bero på att vi befann oss i rummen och att 

pedagogerna då valde att undvika de rummen. Delvis för att de inte ville bli observerade, men 

delvis också för att de litade på att vi skulle ingripa om situationerna skulle bli för farliga för 

barnen. 

 

7.2.3 Intervjuer som komplement till observationer 

Trost (2010) beskriver i sin bok att han anser att intervjuaren ska sträva efter att få svar på 

frågan hur istället för frågan varför, vilket vi tog tillvara på när vi skrev våra frågor. Detta för 

att vi ville försöka få en djupare förståelse för hur pedagogerna tänkte och agerade. En annan 

sak som Trost tar upp i sin bok är att den som blir intervjuad lätt kan känna ett obehag över 

att bli intervjuad och det är viktigt att försöka få personen som blir intervjuad att känna sig 

bekväm i situationen. Detta förknippar vi med det Vetenskapsrådet (2017) beskriver om 

makt, att vi som intervjuare hamnar i en maktposition och att den som blir intervjuad känner 

att hen hamnar i underläge. Vi försökte liksom Trost (2010) skriver om att få den som blev 

intervjuad att uppleva och känna att intervjun mer var som ett samtal, genom att få den som 

blir intervjuad att känna att det är mer som ett samtal än en intervju kommer personen som 

blir intervjuad känna sig mer avslappnad. Däremot ska inte den som intervjuar känna att det 

är ett samtal utan ska ställa frågor som får den som blir intervjuad att svara på hur hen 

känner, tänker, åsikter och fakta. Detta för att få en förståelse för personen som blir 

intervjuad. Det vi pratade mycket om innan intervjuerna, och som Trost (2010) tar upp, är att 

aktivt lyssna på vad den intervjuade säger för att försöka läsa av om de menar det som de 

säger eller något annat. Även fast vi utgick ifrån vårt frågeformulär och ställde de frågorna 

till samtliga pedagoger hörde vi på inspelningen att frågorna hade ställts lite olika vilket 

också kan resultera i olika svar från pedagogerna. Frågorna blev också formulerade efter hur 

pedagogerna svarade på tidigare fråga för att lättare kunna skapa en behaglig 

intervjusituation. Vi valde att endast en av oss framförde frågorna och att den andra 

antecknade och koncentrerade sig på den intervjuades kroppsspråk. Vi är medvetna om att 

pedagogernas svar kan ha påverkats av att vi var båda två med under intervjuerna. Men vi 
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ansåg ändå det var nödvändigt för att kunna fånga upp så mycket som möjligt under 

intervjuerna.   

  

7.2.4 Observationer och intervjuer 

Om vi bara hade använt oss av observation som metod hade vi endast kunnat se att dörren till 

stora rummet var låst ibland och vad som fanns i de olika rummen. Vi hade även enbart 

kunnat se i vilka rum barnen är och vad de gör. Hade vi endast använt oss av intervjuer hade 

vi däremot bara kunnat gå på de som pedagogerna och barnen sa och fått förlita oss på det, 

utan att ha sett något själva. Det hade för oss inte känts tillräckligt och inte heller helt 

tillitsfullt. Genom att vi gjorde både observationer och kompletterande intervjuer kunde vi få 

svar på frågor som dykt upp under observationerna (Denscombe, 2012). Vi anser att det var 

ett bra komplement att intervjua både barnen och pedagogerna efter observationerna. Genom 

att vi använde oss av båda metoderna lyckades vi få förklaringar och en större förståelse över 

varför pedagogerna gjorde en del val men också en förståelse för hur barnen tänker och 

känner kring förskolans fysiska miljö.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide pedagoger 

 

● Beskriv inomhusmiljö på avdelningen? 

- vad tycker du är viktigt med inomhusmiljön? 

- hur tycker du rummen ska vara inredda? (Om de svarar rummens form 

exempelvis) 

 

● Har du varit med och planerat inomhusmiljön på avdelningen? 

- hur kommer det sig att den ser ut som den gör? 

- vad har ni för medel för att kunna ändra miljön?  

 

● Vilket syfte har de olika rummen?  

- vilka aktiviteter är tänker ni att ni ska göra? 

- vad brukar barnen göra i de olika rummen under den fria leken? 

- hur är tillgängligheten för barnen?  

 

● Varför brukar stora rummet låst?  

 

● Vilket rum brukar du vara i när ni är inne? 

- hur resonerar ni kring att barnen är själva i vissa rum?  

 

● Skulle du vilja ändra någonting i miljön på avdelningen?  

- om ja: vad, hur och varför? 

 

● Är det någonting du vill berätta om som handlar om inomhusmiljön som vi inte frågat 

om?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide barn 

 

● Vad är roligast att göra på förskolan? 

- var brukar du leka det? 

 

● Vad brukar du/ni göra i de olika rummen? 

- vad är roligast i de olika rummen? 

 

● Vilket rum är roligast att vara i? 

- varför?  

- brukar ni få vara där? 

 

● Vilket rum är roligast att leka i?  

- Varför är det roligast?  

 

 

 


