
 
 
 
ÖREBRO UNIVERSITET 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
Huvudområde: pedagogik 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Inomhusmiljöns betydelse för förskolebarns lek 

En studie om pedagogers uppfattningar om inomhusmiljö 

 

 

 

Chatarina Carlsson & Kristin Thurfjell 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pedagogik C, Pedagogik med didaktisk inriktning III 
Uppsats, 15 högskolepoäng 
Höstterminen 2010 

 

 
 
 



Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka pedagogers uppfattningar om inomhusmiljöns 

betydelse för barns lek samt pedagogers reflektioner kring hur de skapar förutsättningar för 

barns lek i inomhusmiljön.  

Uppsatsens kärna består av det empiriska material som vi har samlat in genom kvalitativa 

gruppintervjuer. Våra kvalitativa gruppintervjuer består av utsagor från pedagoger verksamma 

i förskolan. Pedagogerna har valts ut oberoende av deras utbildning eller antal år inom yrket, 

utifrån vår strävan att detta ska ge en bredd och variation i vårt empiriska material.  

Vår slutsats som vi drar utifrån vårt empiriska material är att pedagogerna anser att miljön har 

betydelse för barngruppens lek. Alla av våra intervjuade pedagoger hävdar dock att 

inomhusmiljön har betydelse på olika sätt. Våra intervjupersoner uppger olika variabler som 

avgör och utformar barngruppernas lek. Exempel på dessa variabler är tid, material och 

leksakernas tillgänglighet samt om inomhusmiljön är inbjudande och tillåtande för 

barngruppen. 

Pedagoger skapar förutsättningar för barns lek genom delaktighet, lyhördhet samt intresse. Vi 

relaterar vårt resultat till relevant forskning och litteratur som berör lek, inomhusmiljö samt 

pedagogens roll.  

 

Nyckelord: Inomhusmiljö , Lek, Pedagog, Förutsättningar och Förskola 
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Kapitel 1 Inledning 

Under våra år som lärarstudenter på Örebro Universitet har vi erövrat och tillägnat oss en 

mängd kunskaper inom det pedagogiska området. Vårt intresse för barns lek fanns när vi sökte 

till lärarprogrammet, då baserades intresset utifrån erfarenheter under våra verksamma år inom 

förskolan. Lek är för oss den lustfyllda handling som karaktäriseras av fantasi, glädje och 

spontanitet (se även Ole-Fredrik Lillemyr, 1999/2002). För vidare förklaring se kapitel två som 

berör bland annat definitionen kring lek. Under vår utbildningstid har vi läst mängder med 

sidor gällande barns lek och lekens betydelse för lärandet men få texter gällande barns lek 

utifrån inomhusmiljöns utformning. Begreppet inomhusmiljö använder vi oss av när vi avser 

förskolors lokaler samt dess material. Vi är medvetna om att begreppen miljö och kontext med 

olika innebörder används flitigt i de forskares texter som vi har använt för denna studie. I vår 

uppsats ryms ordet inomhusmiljö i begreppet miljö ordet. 

Utbildningen har innehållit texter gällande alltifrån Espen Jerlangs (1988) bok 

Utvecklingspsykologiska teorier, som beskriver Piagets lekteorier till de nyare tankarna kring 

lekpedagogik utifrån Maj Asplund Carlssons och Ingrid Pramling Samuelssons (2003) studier. 

Vi har vid flertalet tillfällen under utbildningen återkommit till läroplanen för förskolan (1998) 

som säger: 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter 
(Lpfö98, s.8). 

För oss beskriver citatet en självklarhet och genom utbildningen har vi fått förståelse för lekens 

betydelse dels i förskolans verksamhet samt vid barns lärande. Therese Welén (2003) (s12) 

beskriver Platons teori om att ”leken måste vara grunden i all utbildning”. Platon menade att ett 

lustfyllt och lekfullt inlärande är mer givande än inlärning under förtryck och obehag. Vi anser 

att leken är viktig för barns individutveckling för att leken ger barn möjlighet att prova olika 

roller samt sin identitet. Eftersom barn leker många lekar på “låtsas” enligt Mikael Jensen 

(2008), menar vi att detta skapar ett större handlingsutrymme för barn att testa, utmana och 

skapa sin roll och även sin självkänsla samt självbild.  

Med vår studie vill vi försöka generera insikter för oss själva samt förskolans pedagoger 

gällande lek och inomhusmiljö. Pedagog representerar alla deltagare i våra intervjuer oavsett 

utbildning eller antal verksamma år inom förskolan. Vi anser att det är viktigt att som pedagog 

vara medveten om vilken betydelse inomhusmiljön har i barns lek och enligt läroplanen för 
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förskolan (1998) (s 8) skall ”Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande”. Med citatet 

vill vi visa vikten av miljön enligt ett av de styrdokument som finns. Insikten om hur 

förskolans inomhusmiljö möjliggör och begränsar olika sorters lekar är viktig kunskap för 

förskolans pedagoger.  

Det vi funnit svårt när vi har skrivit uppsatsen är avsaknad av relevant forskning om 

inomhusmiljön, därför stärks vårt val att belysa inomhusmiljöns betydelse för förskolebarns lek 

ytterligare. Den forskning samt litteratur som vi funnit skiljer sig markant åt, forskning som 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) och Charlotte Tullgren (2004) har bedrivit problematiserar 

förskolans lek, inomhusmiljö samt pedagogens roll. Den litteratur som till exempel Pramling-

Samuelsson (1999, 2000, 2003) har varit delaktig i samt Vygotskijs (1995, 1999) texter är 

däremot normativa. Vi är medvetna om att den normativa litteraturen inte är ifrågasättande 

forskning men vi finner ändå slutsatserna är relevanta för vårt syfte.  Enligt Elisabeth Nordin-

Hultman (2004) utgör miljön en av de centrala delarna i förskolans pedagogik, eftersom 

förskolans verksamhet bygger på pedagogiska överväganden spelar inomhusmiljön en given 

roll. Nordin-Hultman anser att förskolans inomhusmiljö ofta inte är lockande för barnens lek då 

inomhusmiljön är välkänd för barnen och materialet ofta är slitet. Barnen upplever inte 

inspiration till lek utifrån inomhusmiljön när de kommer in i ett rum på förskoleavdelningen 

enligt Nordin-Hultman. Detta är en stor del av pedagogers arbete med inomhusmiljön, att 

förnya och skapa nyfikenhet hos barn. I pedagogens roll ingår det att utvärderar och förnya 

miljön kontinuerligt.  

Kärnan i uppsatsen utgörs av de kvalitativa gruppintervjuer som vi genomfört med pedagoger 

och vår intention är att pedagogernas tankar och uppfattningar kring lek och inomhusmiljö får 

komma fram. 
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Syfte & Frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka pedagogers uppfattningar om inomhusmiljöns 

betydelse för barns lek samt pedagogers reflektioner kring hur de skapar förutsättningar för 

barns lek i inomhusmiljön. För att uppfylla vårt syfte har vi valt att formulera två 

frågeställningar.  

Våra frågeställningar är: 

• På vilket sätt upplever pedagogerna att inomhusmiljön har betydelse för barns lek? 

• Hur upplever pedagogerna att de skapar förutsättningar för barns lek utifrån 

inomhusmiljön? 

 

Läroplanen för förskolan 

Vi presenterar de riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan lpfö98 (1998) då vi anser att det 

är relevant att se vilka riktlinjer de pedagoger som vi har intervjuat (för vidare presentation, se 

kap 3) styrs av i sin verksamhet. Lpfö98 (1998) skriver i sina riktlinjer för verksamheten: 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 
enskilda barnet och barngruppen (lpfö98 s.5) 

 
I lpfö98 (1998) finns riktlinjer som berör både miljö, lek och pedagogens roll i verksamheten. 

Pedagoger i förskolan ska enligt Lpfö98 stödja och stimulera barngruppen så barnen ges 

möjlighet att erövra nya kunskaper. Verksamheten skall planeras så barnens kreativitet och 

fantasi stimuleras och att barnen får känna sig delaktiga i verksamhetens utformning. 

Pedagoger ska samtidigt vara lyhörda och hjälpa barnen att lära sig respektera varandra och 

stötta barnen i konflikthantering. Enligt lpfö98 ska  

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter. (lpfö98, s8) 

 
I vår diskussion kommer vi att relatera vår empiri till läroplanens riktlinjer.  
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Uppsatsens disposition 

 

I kapitel 1, Inledning, beskriver vi, som vi tidigare har nämnt, vårt problemområde samt 

motiverar vårt val. Vi presenterar läroplanen för förskolan, lpfö98 och vad som sägs om miljö, 

lek och pedagogens roll. Under rubriken syfte och frågeställningar presenterar vi vårt syfte och 

de frågor som hjälper oss att besvara syftet. Vi har även en mer ingående beskrivning av vad 

statens förväntningar på förskolan är utifrån läroplanen för förskolan, lpfö98.  

 

I kapitel 2, Tidigare forskning och litteratur, belyser vi den forskning samt litteratur som vi 

funnit relevant för vårt syfte kring de tre områdena, inomhusmiljö, lek och pedagogens roll.  

 

I kapitel 3, Metodologiska tillvägagångssätt, presenterar vi de metodologiska val vi övervägt 

och genomfört under studiens gång. Vi beskriver vårt förhållningssätt till pedagogernas 

utsagor, barmhärtighetsprincipen. Sist i kapitlet beskriver vi de etiska principer och vilka 

riktlinjer vi utgått ifrån i studien.  

 

I kapitel 4,  Presentation av resultatredovisning. Här redovisas vårt resultat av genomförda 

gruppintervjuer och de teman vi konstruerat utifrån de intervjuade pedagogernas utsagor. 

 

I kapitel 5, Diskussion, relaterar vi vårt resultat till tidigare forskning, litteratur samt 

styrdokument för förskolan. Vi diskuterar och resonerar kring de slutsatser vi drar av vår 

undersökning. Kapitlet består även av en metoddiskussion, slutord och förslag till vidare 

forskning 
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Kapitel 2 Tidigare forskning och litteratur 

Vi har valt att presentera den tidigare forskningen och litteraturen i tre områden då det ger 

läsaren en tydlig bakgrund kring de områden vi valt att belysa. Vi har valt att konstruera dessa 

områden då de återfinns i vårt syfte. Våra områden är inomhusmiljö, lek och pedagogens roll. 

Vi är inspirerade i denna uppsats av det sociokulturella perspektivet då vi finner det intressant 

och samtycker med Vygotskijs tankar kring miljö, lek och pedagogens roll.  

 

Förskolans inomhusmiljö 

Säljö (2000) hävdar att barns handlingar och miljön runt barnet inte är skilda åt utan skapar och 

återskapas tillsammans. Hillevi Lenz Taguchi (1997) och Vygotskij (1999) anser att barn 

skapar sin egen kunskapsbank genom de erfarenheter som de erövrar. Vygotskij (1999) anser 

att det krävs en aktiv pedagog, aktiva barn och en aktiv miljö för att barnet ska erbjudas bästa 

möjliga utvecklingsmöjligheter.  

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999) skriver om hur viktig miljön är för 

barns lärande. De anser att barn lär sig i samspel med sin omgivning och ifall miljöns 

utformning är tillräcklig stimuleras, underhålls och utmanas barnens inlärning. Pramling 

Samuelsson och Sheridan anser att det är viktigt att miljön är tillräckligt utrustad så barnen kan 

utveckla lärandet genom bygglek, dans, gymnastiklek, språk, text, konstruktionslek och teknik. 

De menar att barnen många gånger behöver rum som är utformade till viss lek, att barnen får 

chans att vara i ett rum för konstruktions- och bygglek där leken kan avbrytas och kreationerna 

får stå kvar. Även ett sagorum där fantasin styrks av rummets trollska inredning är att föredra 

enligt författarna. Viktigt är, enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), att materialet 

som barnen kan tänkas behöva, till exempel kaplastavar, böcker, pennor och vattenfärger, är på 

barnens nivå. Det bör vara varierat och tillgängligt. De skriver att barns inflytande i förskolan 

är av stor vikt. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) hävdar att 

den pedagogiska verksamheten i förskolan skall ha en balanserad struktur, i vilken både 
vuxna och barn kan initiera olika aktiviteter. Barn mår nämligen bra av att vistas i en 
verksamhet som har tydliga ramar och återkommande rutiner. (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 1999, s 93) 

Viktigt är enligt författarna att miljön förändras och utformas efter barngruppens behov som 

finns vid tillfället. Att barnen får vara med och utforma miljön är viktigt för barns lärande anser 
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Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). Författarna påpekar även att material är en viktig 

del av miljön. Erling Lars Dale (1998) skriver att förskolans uppgift är att skapa en miljö som 

ger barn chans att röra sig fritt mellan sina erövrade kunskaper samt det ännu ickeerövrade 

kunskaperna. Författaren skriver även att utan en främjande miljö i förskolan utvecklar barn 

inte sin intellektuella sida. Vid leken skapas kognitiva processer som inte utvecklas utan en 

givande miljö.  

Jämlikhet och inflytande är viktiga aspekter i förskolans miljö, hävdar Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999). Att barn i alla åldrar ges inflytande i förskolans vardagliga rutiner och 

förskolans miljö i ett tillåtande klimat poängterar författarna. Pramling Samuelsson (2000) 

skriver 

Barnet är en hel individ där tankar, känslor och sociala dimensioner påverkar varandra […] 
Barns erfarenheter och erfarande blir då centrala eftersom detta är själva grunden för allt 
lärande. Dessutom måste de pedagogiska miljöerna bygga på maximal kommunikation och 
interaktion” (Pramling Samuelsson 2000, s 219). 

Birgitta Davidsson (2008) (s 37) skriver om hur olika forskare hävdar att ”arkitektur och fysisk 

miljö har betydelse för barns utveckling och lärande genom att den antingen öppnar upp för 

eller begränsar vad barnen kan göra i ett rum”. Rauni Karlsson (2008) skriver att beroende på 

hur miljön lockar tar barn initiativ och skapar lek. Hon anser att miljön har en avgörande 

betydelse för hur leken utvecklas. Barnen utvecklar sin lek efter möjligheter till material, 

lokaler och pedagogernas förhållningssätt. I en tillåtande miljö har barnen större möjlighet att 

utveckla leken som de vill. Karlsson (2008) belyser i sin studie på vilket sätt rummen är viktiga 

för barnen i deras lek och material val. 

Nordin-Hultman (2004) har i sin avhandling genomfört en studie där hon jämför engelska och 

svenska förskole/skolmiljöer. Nordin-Hultmans fokus i avhandlingen är att undersöka vilka 

villkor som inomhusmiljöer skapar för barngruppers subjektsskapande och även villkoren för 

barngruppens identitetsutveckling. Nordin-Hultman vill med sin avhandling flytta blicken från 

barngruppens beteende till inomhusmiljön som finns omkring dem. De svenska 

förskolerummen är sparsamt inredda med leksaker och material. Materialet förefaller ofta vara 

placerat utanför barnens räckvidd. Eftersom materialet är placerat så blir det sällan använt. I de 

svenska förskolorna finns det färre leksaker och material som binder barngruppens 

koncentration och som inbjuder barnen konstaterar Nordin-Hultman.  Material som uppmanar 

till grovmotorisk lek är överrepresenterat i svenska förskolerum enligt Nordin-Hultman. Tiden 

och den sammanhållna barngruppen är enligt författaren två variabler som spelar betydelsefulla 
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roller i förskolors verksamhet. Tidsvariabeln avgör hur mycket tid och tillgång som barnen får 

till leksakerna och materialet runt omkring dem. Tanken om en sammanhållen barngrupp vid 

all verksamhet är problematisk. 

 

Lek 

Birgitta Knutsdotter-Olofsson (1987) försöker skapa förståelse för begreppet lek. Lek brukar 

vanligtvis kategoriseras som lustfylld, spontan och frivillig vilket Lillemyr (1999/2002) 

instämmer i när han beskriver lekens kriterier. Författaren definierar lek genom att aktiviteten 

drivs av lust, fyller barns livsfunktioner och är ett karaktärsdrag hos barn. Leken är primär för 

barn och oundviklig i deras livsutveckling. Lillemyr beskriver leken ur pedagogiska synvinklar 

och hävdar att lek stimulerar barns lärande samtidigt som leken erbjuder omvärlden kunskap 

om barnet. Leken kan fungera motiverande vid lärande. I barns lek bestämmer barnet när och 

på vilket sätt som verkligheten ska existera, barn befinner sig ofta utanför verkligheten i sin 

lek. Regler i verkligheten kan barnet välja att bortse ifrån för att skapa sina egna då barnet 

skapar sig frihet och makt i leken. Detta medför enligt Lillemyr att barn känner trygghet och 

risken för utsatthet är minimerad i barnets lek. Knutsdotter-Olofsson (1987) hävdar att lek 

endast uppstår i barnens trygga miljö som är fri från hot och spänning. Författaren hänvisar till 

Donald W Winnicott som anser att leken blir till och utspelar sig mellan barnet och barnets 

omvärld, området existerar med hjälp av tillit och förtroende. På grund av detta kan barnet 

utmana sig själv och prova på olika roller och känna tillfredsställelse av leken. Vuxnas 

inställning till barnens lek spelar också en avgörande roll skriver Knutsdotter-Olofsson (1987). 

Lek styrs inte av barnets vilja att prestera inför världen utan leken drivs av barnets inneboende 

lust till att leka. Lekprocessen är det som är viktigt för barnet som leker.  

Vygotskij (1995) skriver att vi ser på kreativitet som en aktivitet som skapar någonting nytt, 

aktiviteten existerar endast i människans inre. Vygotskij (1999) skriver att barns 

erfarenhetsvärld utvidgas i den kontext som barnet befinner sig i. Lenz Taguchi (1997) 

hänvisar till Vygotskij när hon anser att barns kunskaper bottnar i deras erfarenhetsvärld. 

Vygotskij (1995) hävdar att när en människa föreställer sig någonting utanför sin 

erfarenhetsvärld är denna föreställning inte upplevd utan består av hjärnans kombination av 

tidigare erfarenheter tillsammans med nyskapade situationer. Vygotskij menar att det är 

förmågan att föreställa sig som gör människan till en subjektsskapande varelse som förändrar 

sin livssituation. Redan i tidig ålder kan denna aktivitet urskiljas i barns lekar. Författaren 
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poängterar att i barns lekar uppvisas den mest autentiska och rena kreativiteten. Vygotskij 

skriver: 

Barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av 
upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny verklighet, som 
motsvarar barnets egna behov och intressen (Vygotskij 1995, s 15-16). 

 

Jensen (2008) i likhet med Knutsdotter-Olofsson (1987) hävdar att leken består av olika sorters 

lek, ett av sätten kallas för låtsaslek. Barn kan i sin egen lekvärld utesluta den vanliga världen 

och göra saker på ”låtsas”. När barn låtsasleker förändrar barnet omvärlden så att världen 

passar lekens ändamål. Knutsdotter-Olofsson hävdar att leken är lätt att urskilja från förskolans 

övriga aktiviteter. Leken är inte planerad, leken har i sig inget givet mål, den är frivillig och 

leken resulterar inte i prestationer. Det kriterium som återkommer i forskningen är att lek 

definieras genom att leken innehåller låtsaslek. Låtsasleken startar tidigt i barns liv med 

enstaka handlingar som sker på låtsas. Vidare utvecklas låtsasleken till att barnet gör längre 

sekvenser på låtsas. Barnet utformar själv leken men har inte vid den här leken tagit någon roll. 

Låtsaslekens utveckling går från verklighetsbunden lek där barnet är beroende av riktiga ting 

som till exempel en sked när hon ska mata en docka, till en abstrakt låtsaslek där barnet kan 

förändra tingen runt om barnet så att tingen passar barnets lek skriver Knutsdotter-Olofsson 

samt Dale (1998). Detta ger en friare relation till verkligheten och barnets handlingar bestäms 

av deras erfarenheter och handlingar. Vidare menar Dale (1998) att leken möjliggör 

självbestämmande för barn. Barns lek ställer höga krav, barnet måste till exempel bestrida sin 

första impuls och följa de skapade reglerna för leken. Författaren skriver att leken lär barn att 

leka med sociala regler, detta menar författaren förbereder barnet för livet i samhället som 

vuxen. Charlotte Tullgren (2004) beskriver i sin avhandling begreppet ”den goda leken” som 

beskriver den lek som antas vara ”godkänd” av förskolans pedagoger. ”Den goda leken” 

kännetecknas av lugna, regelstyrda och moraliskt godtagbara lekar och följer samhällets 

normer och värden.  

Jerlang m.fl. (1988) skriver att Vygotskij menar att om alla barns behov eller önskningar 

uppfylldes skulle leken inte existera. Leken kommer av den sociala världen och barnets 

motivation för leken blir barnets frustrerade känslor som uppstår vid barnets erövrande av 

världen. Leken gör barnet mer medvetet om sina handlingar samt motiv, därför utvecklas enligt 

Vygotskij barnets vilja och sociala förståelse genom leken. Knutsdotter-Olofsson (1987) 
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hänvisar till Catherine Garvey som i sin tur hävdar att leken inte föds ur barnets kognitiva 

förmåga utan uppkommer i det sociala. Garvey beskriver leendets utveckling där lek och 

leende utvecklas ihop. Knutsdotter-Olofsson skriver, med hänvisning till Garvey: 

Skratt och lek hör ihop. Båda företeelserna uppstår när barnet mår bra. Det sjuka, rädda, 
förvirrade barnet varken skrattar eller leker. Båda är sociala i sitt ursprung och uppstår i 
ömsesidigt delad uppmärksamhet (Knutsdotter-Olofsson 2002, s. 27). 

  

Säljö (2000) (s 121) hävdar att ”För Vygotskij är utveckling och lärande möjliga aspekter av all 

interaktion, det finns inga speciella stadier”. Vygotskij, enligt Säljö (2000) anser att alla 

människor är i ständig rörelse mot att erfara och erövra nya kunskaper. I likhet med Erling Lars 

Dale (1998) skriver Elisabeth Arnèr (2006) om Vygotskijs huvudbegrepp, den närmaste 

utvecklingszonen. Begreppet avser det barnet klarar av idag tillsammans med en kamrat eller 

pedagog klarar barnet själv imorgon. Hon beskriver Vygotskijs tankar som så att barn föds som 

sociala varelser och vi måste förstå att det är barnets interaktion med människorna runt omkring 

barnet som utgör grunden för barnets utveckling. Säljö (2005) hävdar att utvecklingszoner inte 

existerar konstant utan uppkommer i aktiviteter människor emellan. 

Annica Löfdahl (2002) har genomfört en studie kring barns lekar utifrån deras kontext. Hon 

belyser detta utifrån de kulturella och sociala dimensionerna. I syftet ingår dessutom att ge en 

bild av hur barn ser på sin egen lek. Löfdahl vill även visa lekens kommunikativa och 

innehållsliga aspekter. Avhandlingens resultat berör bland annat barns struktur av deras lek. I 

leken erövrar barnen kompetens till att bli sociala aktörer, skriver Löfdahl. Barn samtalar och 

kommunicerar i sin lek. De kommunicerar kring lekens så kallade kulturella teman, enligt 

författaren. Barn använder sig av kulturella teman och skapar även nya teman i leken. Detta 

skapar delaktiga barn som både reproducerar och producerar nya kulturella teman. Barn är 

individer och handlar därefter i sin lek men Löfdahl (2002) skriver att barnen behöver varandra 

för att kunna utveckla sin lek. 
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Pedagogens roll 

Säljö (2000) skriver att pedagoger ses som mycket betydelsefulla nyckelpersoner inom det 

sociokulturella perspektivet. För att barn ska kunna erfara och lära sig hur till exempel 

samhället fungerar måste barnet interagera med andra människor. Vygotskij (1999) skriver hur 

han ser på miljön i förhållande till pedagogens roll. Vygotskij (1999) menar att pedagogen har 

två roller i miljön. Med detta menar Vygotskij (1999) att pedagogen planerar miljön där barnen 

ska vistas samtidigt som pedagogen befinner sig i miljön med barnet. 

Hur pedagogens roll, i sitt deltagande i barngruppens lek, ser ut beror i mångt och mycket på 

vilken barnsyn som pedagogerna i verksamheten innehar, skriver Lillemyr (1999/2002). Inom 

Reggio Emilia filosofin är den vuxnes roll att vara en så kallad medforskare tillsammans med 

barnen. Lillemyr (1999/2002) påstår att det är viktigt att medforskaren vill lära sig mera genom 

sin interaktion med barnet. 

Lillemyr (1999/2002) skriver: 

En effektiv allians med vuxna som är till utlåning och hjälp, som uppmuntrar forskande efter 
gynnsamma strategier för tanke och handling mer än enbart överförande av vetande och 
skicklighet (Lillemyr 1999/2002, s 103). 

Pramling Samuelsson (2000) hävdar att pedagoger har ett ansvar för sin delaktighet i barns lek, 

att pedagoger gör sig aktiva i barns utveckling på förskolan. Både Lillemyr (1999/2002) och 

Pramling Samuelsson (2000) understryker att pedagogens teoretiska perspektiv är avgörande 

för hur dennes pedagogiska roll blir i barnets liv. Dock påpekar Pramling Samuelsson att 

Sveriges läroplaner inte sätter den enskilde, biologiska individen i centrum utan det är miljön 

och relationerna som fokuseras. Enligt Pramling Samuelsson hävdar lpfö98 att det är viktigt att 

pedagoger bedriver sin verksamhet utifrån ett ”här och nu” tänkande. Pedagogens roll 

innefattar förmåga att se alla barn, att utmana barnet och visa engagemang inför sin verksamhet 

skriver Pramling Samuelsson. Författaren hävdar att när pedagoger utformar miljön är det 

viktigt att pedagogerna är medvetna och tar hänsyn till att miljön är barnens arena. Kreativitet 

och lärande tillsammans med lek är huvudpunkten i barns utvecklingsprocess och varje 

pedagog kan se det som en helhet. Pramling Samuelsson skriver; 

Och kanske är den största utmaningen för pedagogerna att forma en miljö där lek, lärande 
och kreativitet kan bidra till att barn kan vågar, vill och har lust att använda sin kunskap för 
att utveckla ett kreativt samhälle baserat på demokratiska värden (Pramling Samuelsson 2000 
s 233). 
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Arne Trageton (1995/1996) hävdar att pedagoger inte ska vara passiva i barns lek eller bedriva 

en vuxenstyrd verksamhet efter de vuxnas regler och normer. Nordin-Hultman (2004) skriver i 

likhet med Charlotte Tullgren (2004) att pedagoger indirekt styr barnen genom att upprätta 

förskoleverksamheten efter diskurser kring barns behov vid utveckling. Genom detta fortsätter 

pedagogerna och barngruppens relationer vara fyllda av lyhördhet trots att barnen infogas och 

skapas till ”goda” individer. Detta skriver Nordin-Hultman (2004) är problematiskt eftersom 

styrningen sker indirekt och inte är synlig. Det problematiska bottnar i att pedagoger inte kan 

reflektera kring eller förändra något som är osynligt, konstaterar Nordin-Hultman.  

Trageton (1995/1996) hävdar att en del av pedagogens roll är att förstärka barnens skapande av 

lek så att barngruppen lär sig så mycket som möjligt i sin lek. En aktiv dialog mellan barngrupp 

och pedagog är avgörande för att pedagogerna ska kunna förstärka barnens lärande i leken. 

Genom att pedagogerna är lyhörda och uppmärksammar vilka teman som barngruppens lekar 

har och skapar en verksamhet utifrån dem anser Trageton (1995/1996) att barngruppen blir 

ledande i verksamheten. Ifall barnens valda teman utgör riktlinjer för verksamheten skapas en 

lekverksamhet som inte följer pedagogernas förutbestämda tankar och syften. Den fria leken 

som kännetecknar förskolans verksamhet blir, genom ett sådant förhållningssätt från 

pedagogerna, mer fri. 

Sammanfattande kommentarer 

Vi har i kapitlet ovan presenterat den tidigare forskning och litteratur som vi anser är relevant 

för vårt syfte, vilket är att ta reda på pedagogers uppfattningar om inomhusmiljöns betydelse 

för barns lek samt pedagogers reflektioner kring hur de skapar förutsättningar för barns lek i 

inomhusmiljön. Vi har visat på vikten av en stimulerande, underhållande och utmanande 

inomhusmiljö. Att miljön är rik på material samt att barn kan röra sig mellan det erövrade och 

de oerövrade kunskaperna är viktigt enligt Dale (1998). Nordin-Hultman (2004) hävdar i mångt 

och mycket att det inte är fallet då hon menar i sin forskning att material ofta är sönderlekt och 

utanför barnens räckvidd. Vi har även fastslagit att leken är frivillig, spontan och lustfylld och 

är ofta en bearbetning för barnen av deras vardag. Vi har även presenterat vad pedagogens roll 

innebär, vilket är att vara en deltagande och medveten pedagog. Tullgren (2004) och Nordin-

Hultman (2004) anser att pedagoger styr barns lek omedvetet genom att upprätthålla regler som 

skapar barnen till ”goda individer”. Vi kommer att relatera dessa resonemang till vår 

undersökningsempiri i diskussionskapitlet. I kapitlet nedan beskriver vi hur vi har gått tillväga 

vid vår studie kring vårt syfte och våra frågeställningar.  
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Kapitel 3 Metodologiska tillvägagångssätt  

I metodkapitlet presenterar vi hur vi gått tillväga med förberedelser, insamlande av empiri och 

presentation av det empiriska materialet. Vi presenterar de olika metodologiska valen med flera 

rubriker för att klargöra vad som komma skall. 

Avgränsning av undersökningsempirin 

Vi har valt två förskolor som består av fyra stycken förskoleavdelningar. Förskola A består av 

avdelningarna Apelsinen och Ananasen, här intervjuades sammanlagt nio pedagoger. På 

förskola B finns avdelningarna Backsippan och Blåsippan, här intervjuades sammanlagt sex 

pedagoger. Vi genomförde sammanlagt 4 st gruppintervjuer. Förskolorna är belägna i mindre 

samhällen utanför en mellanstor svensk stad. Den ena förskolan finns i ett mångkulturellt 

område med kulturellt heterogena barngrupper, vår andra förskolas barngrupper är mer 

homogena när det gäller den kulturella aspekten. Barngrupperna varierar i ålder och storlekar. 

Två av barngrupperna är ett till tre års avdelningar. De resterande två avdelningarna utgörs av 

en fyraårsavdelning och en s.k. “storbarnsavdelning” med barn i åldrarna tre till fem år. Vi vill 

få en så nyanserad bild som möjligt av vår undersökningsempiri, därför valde vi ut förskolor 

med barngrupper i olika åldrar.  

Förskolepersonalens utbildning samt verksamma år inom yrket skiljer sig markant från 

varandra. Pedagogen med flest antal år i yrket har arbetat ca 30 år och den pedagogen som har 

minst antal år inom yrket tog sin examen januari 2010. Vi valde att intervjua hela arbetslagen 

för att få alla deras tankar och erfarenheter. Vi är liksom Repstad (2007) av den uppfattningen 

att olikheterna i pedagogernas kunskap och erfarenheter berikar vår empiri till vår studie. Vi 

anser att vi vinner på att ge hela arbetslaget chans att titta närmare på sin verksamhet utifrån 

vårt syfte. Det ger, enligt oss, förhoppningsvis en mer nyanserad bild än om vi väljer ut vilka 

som ska få delta i vår undersökning. Vi anser även att pedagogerna som kollektiv kan hjälpa 

och stötta varandra under våra intervjusamtal.  

Förberedelse av empiriundersökning 

Under de första veckorna med uppsatsarbetet kontaktade vi de olika förskolorna och deras 

rektorer. Från början avsåg vi att inleda med observationer i barngrupperna för att sedan 

intervjua arbetslagen utifrån det vi hade sett under observationerna. I och med denna 

grundtanke skapade vi ett brev till avdelningarnas föräldrar (se bilaga 1). När vi diskuterade 
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detta med våra studiekamrater samt vår handledare under en av våra handledningsträffar beslöt 

vi oss att endast genomföra intervjuer. Om vi hade gjort observationsstudier först hade detta 

genererat i våra tolkningar av barnens lek och det är inte det som vi är intresserade av. 

Därigenom gjorde vi ett metodval, att genomföra intervjuer med pedagogerna, för att komma 

så nära pedagogernas perspektiv som möjligt. 

Annika Eliasson (2006/2010) skriver om fördelarna med kvalitativa studier. Enligt författaren 

är kvalitativa studier mer flexibla än kvantitativa. Ifall något oförutsett inträffar är kvalitativa 

metoder lättare att förändra. Enligt Pål Repstad (2007) vill en kvalitativ studie beskriva ett 

fenomen, inte hur många gånger fenomenet förekommer. Vi har genomfört en, enligt Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2009), så kallad halvt strukturerad intervju. Vi tolkar Kvale och 

Brinkmanns text som att den halvt strukturerade intervjun är ett ostrukturerat samtal med 

strukturerade frågor. Eliasson (2006/2010) skriver att en halvtstrukturerad intervju är ett samtal 

utifrån en intervjuguide. En intervjuguide utgörs av teman vilket vi har använt som förslag till 

samtalsämnen (se Bilaga 2). Repstad (2007) hävdar att intervjuer riskerar att bli konstlade, 

därför strävar vi efter att skapa samtal.  

För att prova våra frågeställningar som gruppintervjuerna skulle ha sin utgångspunkt i valde vi 

att genomföra en så kallad pilotintervju. Vi valde att göra en pilotintervju för att som Repstad 

(2007) och Eliasson (2006/2010) skriver, få tidig respons på hur våra frågor uppfattas och om 

de är förståeliga för våra intervjupersoner. I vår pilotintervju deltog en pedagog som inte deltar 

i vår undersökning. Även om vi har valt att genomföra gruppintervjuer med våra informanter, 

så bestod vår pilotintervju av en enskild intervju. Detta mestadels på grund av tidsbrist, vi hann 

inte samla ihop en grupp till pilotintervjun. Efter genomförd pilotintervju summerar vi 

intervjun som lyckad. Vi anser att vår deltagande pedagog kunde på egen hand skapa 

diskussion kring våra frågor samt ge givande svar trots att hon inte hade tittat närmare på någon 

pedagogisk verksamhet utifrån vårt syfte. Pedagogen förstod våra frågor väl vilket medförde att 

vi inte genomförde några ändringar kring intervjufrågeställningarna. 

Intervjustudiens genomförande 

Vi introducerade vårt undersökningsfokus genom ett kort samtal med arbetslagen där vi gick 

igenom de områden som vi önskade att pedagogerna tänkte extra på under veckan som kom, 

genom en intervjuguide (se bilaga 2). Efter veckans slut genomförde vi uppföljningsintervjuer 

där vi samlade ihop deras tankar och funderingar kring vad de sett i barngrupperna genom 
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gruppintervjuer (se bilaga 3). Vid intervjun har vi få utgångspunkter formade som frågor för 

vår egen skull, men vi väljer att ta avstånd från en fråga-svarintervju. I sin bok hänvisar 

Repstad (2007) till Björn Hvinden och Marit Hoel. Hvinden och Hoel poängterar att 

gruppintervjuer på många sätt kan vara mer givande än enskilda intervjuer. I gruppintervjuer 

förmodar vi, i likhet med Hvinden och Hoel, att diskussionen flyter lättare och vår roll blir 

mindre deltagande. Vi strävar efter att styra och influera arbetslagen så lite som möjligt. Vidare 

skriver Repstad om risker med gruppintervjuer. Till exempel finns det risk att de deltagande 

inte vågar säga allt de tänker på inför de andra i intervjugruppen. Gruppintervjuer passar bäst 

när de deltagande är mer eller mindre samspelta och trivs med varandra, skriver Repstad. Vi är, 

genom att tagit del av Repstads bok, medvetna om gruppintervjuers fördelar samt nackdelar. Vi 

har valt gruppintervjuer för att vi vill ha en intervju så lik en diskussion som möjligt. Vi anser 

att gruppintervjuer passar vårt syfte för att arbetslagen arbetar ihop och känner varandra. En 

ytterligare anledning är även att vi ser på de deltagande som jämlikar gentemot varandra och 

tror att deltagarnas talutrymme kommer se någorlunda likadant ut. Vi har valt båda att delta vid 

våra gruppintervjuer, detta för att vi tror att vi kompletterar varandra i våra forskarroller. Vi tror 

också att vi minimerar risken att vi missar någon av deltagarnas information. Att vi säkerligen 

kommer att betrakta intervjusvaren på olika sätt ser vi som en fördel. 

Vid våra intervjuer har vi dokumenterat med ljudinspelning. Alla våra deltagare har givit sitt 

medgivande till ljudupptagningen. Vi valde att använda oss av ljudinspelning för att vi ska få 

med all information som intervjuerna ger oss. Det faktum att vi har möjlighet att gå igenom och 

analysera vårt material gång efter gång anser vi är en förutsättning för vår studie. När vi 

genomfört varje intervju transkriberades materialet. När alla intervjuer var transkriberade 

försökte vi kategorisera och sortera våra intervjupersoners svar utifrån våra huvudbegrepp. 

Våra kategorier benämns inomhusmiljö, lek samt pedagogernas roll. De intervjuade 

pedagogerna har även beskrivit sin egen inomhusmiljö och material då deras uppfattningar är 

relevanta för denna studie. 

Genomförande av analys 
När vår transkribering av vår empiri var färdig bekantade vi oss med materialet. Vi läste 

materialet flertalet gånger. Repstad (2007) beskriver analys av kvalitativa studier som en 

process där forskaren försöker hitta strukturer och karaktärsdrag i sin undersökningsempiri så 

att empirin blir lättförståelig. Genom att hitta drag och mönster i våra intervjupersoners utsagor 

finner vi svaren som mer lättolkade. När vi har tolkat och analyserat vårt material har vi gjort 
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det utifrån våra frågeställningar som kopplas till vårt syfte. Repstad hävdar att det inte finns 

några tolkningar som genomförs förutsättningslöst. Vår förförståelse är relevant för att vi ska 

kunna genomföra vår analys och Repstad anser att det är viktigt att forskare som genomför 

analys utifrån kvalitativ forskning är bekanta med kontexten kring sitt studieobjekt. Vi har 

funnit helheter i vår analys som vi tolkar och beskriver. Vi har valt att presentera vår 

empiriundersökning i tematiserad form istället för per intervjuperson, detta för att vi anser att 

det är teman i våra intervjupersoners svar som är i fokus, inte vem av dem som säger det. 

Citaten som vi valt att presentera i vår empiri kompletterar vårt resultat av vår 

intervjuundersökning. Repstad hävdar att det finns risker med att presentera empirimaterial 

tematiskt, risk för att intervjupersonerna avslöjas genom för ingående beskrivningar.  

Förhållningssätt till de intervjuades utsagor 

Vi har valt att använda oss av hermeneutikens barmhärtighetsprincip när vi analyserar våra 

intervjuer. Metoden valdes för att vi anser liksom Nils Gilje och Harald Grimen (1992/2007) 

att pedagogernas sanningar om sin verksamhet är inget vi kan ifrågasätta då vi inte observerat 

verksamheten själva. Hermeneutiken berör, enligt Gilje och Grimen, förståelse och mening. 

Inom hermeneutiken används begreppet meningsfulla fenomen vilket, enligt Gilje och Grimen, 

handlar om att mening kan vara mänsklig aktivitet eller resultat av mänskliga handlingar. 

Gemensamt hos de meningsfulla fenomenen är att de enligt hermeneutiken måste tolkas. 

Tolkning av meningsfulla fenomen sker kontinuerligt hävdar Gilje och Grimen. Meningsfullhet 

är en viktig aspekt inom hermeneutiken. Människors mening är individuell, någonting som är 

meningsfullt för oss i vår kontext kan vara meningslöst för någon annan. Inom hermeneutiken 

finns barmhärtighetsprincipen som Gilje & Grimen beskriver utifrån två punkter: 

1. När vi ska försöka förstå vad en person menar med det han säger eller skriver, eller vad 
han gör när han handlar på ett visst sätt, eller vad som är poängen med det han säger, skriver 
eller gör, ja då måste vi utgå från att han är förnuftig. 
2. När vi tolkar en persons handlingar eller yttranden måste vi tolka dem så att personen 
framstår som så förnuftig som möjligt. Endast om detta inte är möjligt kan vi dra slutsatsen 
att han inte tänker och handlar förnuftigt. (Gilje & Grimen (1992/2007 s 235). 

Med detta menar Gilje & Grimen att barmhärtighetsprincipen utgår ifrån personers enskilda 

åsikter och tankar och att de är sanningar för dem själva och bör inte ifrågasättas. Författarna 

understryker att vi som forskare bör vara barmhärtiga i vår tolkning av de svar vi får av 

intervjupersonerna. Vi anser att de intervjuade pedagogerna känner sig egen verksamhet och 

sin barngrupp bättre än oss och därför är deras svar sanningar för dem och för vårt 
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empirimaterial. Eftersom vi har valt att analysera pedagogernas svar utifrån 

barmhärtighetsprincipen värderar vi inte utsagorna men vi diskuterar dem. 

Etiska ställningstaganden 

Vi har under vårt arbete med vår C-uppsats tagit ställning till några olika etiska principer. De 

etiska principerna utgår från Vetenskapsrådets text (2003). De forskningsetiska principerna är 

kategoriserade i fyra huvudkrav av Vetenskapsrådet. Det första kallas för informationskravet 

och avser vikten av att vi som forskare informerar de deltagande om vilka kriterier som gäller 

för vår undersökning. Vid vårt första möte med arbetslagen informerade vi dem om vårt fokus 

för undersökningen, vad vi ville att de skulle titta närmare på samt grundläggande information 

kring hur intervjuerna skulle gå till. 

Huvudkrav nr två berör vikten av att målsman för barn ska ge sitt godkännande till barnet i 

frågas deltagande. Vi kommer inte att beröra detta närmare eftersom alla våra intervjupersoner 

är över arton år. Inom huvudkrav nr två finns en regel som påpekar de deltagandes rätt till att 

avbryta studien vid vilket tillfälle som helst. Vi informerade våra deltagare om att intervjuerna 

är frivilliga och ingen av de deltagande uppgav att de inte ville delta. 

I linje med de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet har vi garanterat alla deltagare 

fullständig anonymitet. Detta utgör huvudkrav nr tre. Vi har beskrivit våra förskoleavdelningar 

på sådant sätt att ingen utomstående ska kunna identifiera dem. Alla namn på barn och 

pedagoger är fingerade. Detta för att skydda individernas integritet. Redan vid vår 

transkribering av intervjuerna gjorde vi en mall för avidentifiering och döpte redan där om våra 

deltagare. Vi har även påpekat för våra deltagare att vi har tystnadsplikt. 

Gällande det sista och fjärde huvudkravet som kallas för nyttjandekravet kommer vi inte att 

använda vår insamlade intervjuempiri till någonting annat än till vad den är ämnad till: grund 

för vår resultatdel och besvarande av vårt syfte. Vi har informerat deltagarna om att vi kommer 

att förstöra allt material när vår uppsats har blivit godkänd. 
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Kapitel 4 Presentation av resultatredovisning 

I kapitlet presenterar vi de svar vi fått från empirin som samlats in genom pedagogintervjuer. 

När vi analyserat våra intervjuade pedagogers utsagor har vi funnit och konstruerat teman i 

deras svar som presenteras i detta kapitel. Våra teman utgör rubrikerna i vårt resultatkapitel. 

Vi har valt att låta pedagogerna beskriva sin egen inomhusmiljö genom att en pedagog från 

varje avdelning fått skriva ett mail till oss där de beskriver inomhusmiljöns utformning och 

innehåll. Gemensamt för alla fyra avdelningar är beskrivningen av inomhusmiljöns innehåll 

såsom material, leksaker och inredning. Där säger alla fyra att de har ett varierat utbud av 

leksaker och leklådor. Leklådornas innehåll varierar från Barbie, lego och doktorssaker till 

utklädningskläder. 

Pedagogerna på Apelsinen beskriver att de har ljusa och rymliga lokaler med öppna lekytor. De 

har även matborden i tre av rummen för att skapa lugnare matsituationer. De har inrett rummen 

i olika lekteman, dockvrå, målarrum, pysselrum med konstruktionsmaterial och även soffor för 

lugna lässtunder. De har även lekbord med gräs där barnen kan leka med dinosaurier, bilar eller 

Barbies. 

Ananasen är belägen i förskola A´s lokaler. Där beskriver pedagogerna sina inomhusmiljöer 

som inredda rum med dockvrå, bilrum, målarrum och ett rörelserum. De anser att öppna ytor är 

viktigt för konstruktionslek så att barnen får rum med järnvägen eller vad som kan tänkas 

byggas ihop. Ananasen består av två småbarnsavdelningar som har väggen mellan 

avdelningarna öppen större delen av dagen vilket skapar ett stort utrymme för barnen att röra 

sig på. 

Backsippan tillhör Förskola B och pedagogerna säger att de har ljusa luftiga lokaler. De har två 

stora lekrum, ett kök och en stor hall. I det största lekrummet har de inrett små rum i rummet. 

De har en hemvrå, en soffa för sagoläsning och en stor matta som används till samlingen. 

Soffan har två syften enligt pedagogerna. Dels för just sagoläsning men även för att dela av 

rummet. De har även en liten hörna för utklädningskläder samt ett hörn för gunghästar, 

sparkbilar och vagnar. Material såsom pärlor finns i vitrinskåp som barnen får hjälp med att ta 

ner. Det andra rummet som ligger innanför köket har låga bord som större delen av barnen 

sitter vid när de äter och har skapande verksamhet. De har även konstruktionsmaterial och 

pussel i samma rum. Barnen uppmuntras till att skapa kojor då ett spegelhus finns i rummet. 
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Blåsippan som tillhör förskola B ligger i anslutning till Backsippan. Blåsippan har ett rum där 

verksamheten pågår men de har en ”lägenhet”, ett extrarum och en gymnastiksal som de kan 

använda som extra utrymme. I huvudrummet som används finns rum i rummen, två soffor för 

sagoläsning, en matta för samlingar och två bord för pyssel, pussel och spel. 

 

En stimulerande inomhusmiljö 

Inomhusmiljön har, för de pedagoger som vi intervjuat, en blandad roll. De är alla överens om 

att inomhusmiljön bör vara stimulerande och utmanade för barns lek och utveckling. Alla 

pedagoger påstår att inomhusmiljön har betydelse för barns lek men på olika sätt. 

Backsippans pedagoger anser att inomhusmiljön inte har den avgörande rollen utan 

tillsammans med tidsvariblar skapar förutsättningar för barns lek. De understryker att tiden ofta 

påverkar barns lek i den aspekten att de blir avbrutna i leken i förskolans rutiner och så vidare. 

Petra & Doris förklarar: 

Petra: Ska man kunna leka måste man få tid och då tänker jag att vi bryter ju förmiddagens lek 
med en samling, men vi bryter inte bara för att bryta.                                                   
Doris: Vi är väldigt flexibla där. Är rummet fullt av lek kanske vi inte ens har samling utan 
barnen får äta frukt lite snabbt för att sen återgå till sin lek och är det en härlig lek så bryter vi 
ju inte den för att vi ska plocka undan och göra någonting annat. 

På Blåsippans avdelning säger pedagogen Karin såhär: 

Karin: Om det skulle vara en torftig miljö med bara fyra kala väggar, så tror jag ju att barnen 
skulle leka ändå, men på ett helt annat sätt. Så visst påverkar inomhusmiljön. 

Som vi tolkar pedagogens svar menar pedagogen att barns lek inte är beroende av en rik 

inomhusmiljö men att barnen strukturerar leken på annat vis i en kal inomhusmiljö. Karins ord 

överensstämmer med vad Maggan säger på avdelningen Apelsinen. Hon poängterar att 

inomhusmiljöns utseende är ofta avgörande för hur barnen blir inspirerade när de kommer in i 

ett rum. Maggan säger:  

Maggan: Jag tänker ju såhär, speciellt om det är mycket bord och så här och en del ställen 
man kommer in på där känner man, jaha här sitter man vid borden och gör saker, här är det 
inte tillåtet att leka. Medans andra ställen liksom där man. Det är öppna ytor och det känner 
man här kan jag leka bara man ser, oj det här kan bli, ja man ser bara hur man kan leka. […] 
Om de känner att det är tillåtet.[…] För om man liksom är sådär att nej här är dockvrån, här 
leker vi bara med dockor. Då lägger man på locket tycker jag... 

På Ananasen talar pedagogerna dels om en inbjudande inomhusmiljö men även om att 

ljudnivån påverkar barnens lek. De hävdar att ljudnivån har betydelse för hur leken utvecklas. 
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Signe menar att beroende på hur byggnaden är byggd påverkar inomhusmiljön på olika sätt och 

hon beskriver de nya borden som är ljuddämpade och Lotta fortsätter: 

Lotta: Om de kan få lugn och ro i sin lek, har de startat upp någonting och är inne i ett rum 
där de leker stillsamt, ja vi har ju smådockor också som de kan leka med vid borden gör de ju 
också och bygger, nu är det ju viktigt att det får vara lugnt, där inne... 

Pedagogerna på Ananasen hävdar att leken tar fart med barnen om de ändrar om i sin 

inomhusmiljö. De menar att de märker på barnens lek att den utvecklas och får en annan 

karaktär när inomhusmiljön förändras. De menar att det skapar ett intresse hos barnen och 

materialet ses med nya ögon. Lotta & Maria beskriver det som: 

Maria: Ja jag tänkte med på om man ser ju så fort vi gör någon liten förändring, eller man 
möblerar om eller gör nåt litet så brukar ju.                                                              
Lotta: Ja leken tar fart.                                                                                       
Maria: Leken blommar upp på en gång, det blir jäättekul fast det egentligen är samma saker 
som vi leker med och samma material. Men man har ändrat om lite och då blir det genast 
intressant. 

Material 

Leklådor är något som alla fyra avdelningarna har. Leklådorna kan bestå av doktorsmaterial, 

barbiedockor med mera. Avsikten med leklådorna skiljer sig dock lite åt mellan de olika 

avdelningarna. Lotta säger såhär: 

Lotta: Men vi har ju mycket såna här leklådor och dom kan ju bestå för dom sätter man ju 
upp dårå på hyllor och så kan dem ju.                                                                     
Maria: Och man får be om att få leka med dom.                                                        
Lotta: Och om de vill ha ner någonting 

Citatet ovan motsägs av en annan pedagog på den andra förskolan som säger såhär: 

Doris: Och att allt är på barnens nivå, att leksaker och böcker inte är placerade högt upp på 
hyllor, att borden inte är för höga är ju viktigt också. 

Några av de intervjuade pedagoger hävdar att mängden leksaker inte är avgörande för hur 

barnen utvecklar sin lek. De menar att barnens fantasi sätter gränsen för vad barnet leker och en 

leksak används inte alltid i leken vad den är tänkt att användas till. En av pedagogerna säger: 

Doris: och vi har inte jättemycket leksaker direkt, men vi har en stor fantasi. Och vi ser ju hos 
barnen att en bil inte alltid är en bil. Vi kanske har en tredjedel av leksaksutbudet som andra 
förskolor har, men det är ju inte så att våra barn står och väntar på vad de kan hitta på för 
något. Deras fantasi blir så mycket mer än när man stoppar leksaker i händerna på barnen. 
[…] men vi har en lek som är helt magisk att se. 
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Även på avdelningen Ananasen diskuterade pedagogerna vilka föreställningar som de har när 

de utformar inomhusmiljön och hur det ibland inte blir den lek som det är tänkt. 

Harriette: Är det inte lite granna så att vi gör utefter barngruppen, att vi gör miljön efter vad 
barngruppen har för behov?                                                                                     
Maria: Jo det försöker vi nog men sen ibland kan man väl som vuxen ha en föreställning om 
att det här, vi gör så här och så här så blir så kommer de nog tycka att det blir jättekul men det 
är ju inte alls säkert att det blir så, att den där leken blir just där inne vid det där bordet utan 
det kanske bärs ut i alla fall till golvet någon annanstans. 

En annan aspekt som flera av avdelningarna påpekade under intervjuerna var tillgängligheten 

och tydligheten av material för barngruppen. Pedagogerna hävdar att materialet bör vara tydligt 

för barnen i den aspekten att barnen vet vart materialet finns och vart det ska stå när det ska 

plockas tillbaka. Märka upp lådor med bilder, text eller både och gör det tydligare för barnen 

vart materialet hör hemma. 

En föränderlig miljö 

Stina på Apelsinen anser att barnens tankar kring inomhusmiljön har stor betydelse i deras 

arbete kring utformningen. Hon säger: 

Stina: Vi försöker ju ta in barnens åsikter och synpunkter och sen hur dom vill. Kolla lite vad 
det är för lekar som är aktuella. Är det tillräckligt just nu ja då är det ju det och då kanske 
man har det som man har det till det kommer någonting som man ser det där, det där är lite 
mer. 

En av pedagogerna på Ananasen, Maria, menar att inomhusmiljön ändras efter barnens behov 

och lekval, vilket flera av pedagogerna stämmer in i. Eftersom barngruppens lek utvecklas och 

ändras till efter hur gruppen är sammansatt menar pedagogerna på samtliga avdelningar att det 

är det som bestämmer utformningen av inomhusmiljön. Även planlösningen i rummen utnyttjas 

allteftersom behoven finns. Många av de intervjuade pedagogerna anser att det utrymme som 

de har på sina avdelningar är för litet för den barngrupp som finns i nuläget, men flera av dem 

ser det inte som ett problem utan de försöker hitta lösningar för att skapa den stimulerande 

inomhusmiljö som barnen behöver. Båda förskolorna uttrycker att de begränsas i sina 

inomhusmiljöer men de strävar efter att utnyttja utrymmet med de resurser de har och efter 

barnens intressen.  
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Vidare kring inomhusmiljöns utformning säger Petra: 

Petra: Och jag tänker mer sådär att man vill ju att miljön ska vara, alltså man vill ju inte att 
miljön ska vara ”ful” eller vad man ska säga, det ska ju inte vara trasiga saker. Vi måste ha 
omsorg om det, tänker jag. Det måste ju vara inbjudande på så vis. Hur vill vi själva har det? 
Jag tänker på en liknelse, vill vi hellre handla i en affär där varorna ligger slängda på golvet 
och det är trasigt, eller vill vi gå i en liten boutique där man bryr sig om hur det är organiserat 
och är fint? Lite så måste man ju tänka också. 

 

Pedagogen hävdar att för att utforma inomhusmiljön och skapa en inbjudande miljö kan 

pedagogens egen uppfattning påverka utformningen. Pedagogerna menar att de kan behöva 

ställa sig frågan hur de själva vill ha det för att skapa en bra inomhusmiljö.  

 

Lek som pågår 

Vårt resultat av de intervjusvar vi fått tyder på att leken är viktig i barnens utveckling. Alla våra 

intervjupersoner återkommer till att leken delvis är en bearbetning av barnens vardag och 

erfarenhetsvärld. 

Petra: När jag säger att de bearbetar sin vardag så kan det vara till exempel häromdagen så 
lekte barnen att de kom och hämtade varandra här på förskolan.[…] Jag tror det här är deras 
liv.                                                                                                                                      
Doris: Ja och dom leker ju hejdå, nu ska vi åka och handla                                                             
Petra: Ja, dom gör sånt som de gör annars. 

Alla våra pedagoger beskriver de lekar som pågår på avdelningarna med temat vardag. 

Innehållet i lekarna består av barnets vardagserfarenheter hävdar pedagogerna. Ju äldre barn 

som pedagogerna har i sin barngrupp desto mer rollekar och konstruktionslekar beskrivs. 

Konstruktionslekar utgörs av byggande, skapande eller pyssel. De pedagoger som arbetar med 

barngrupper i yngre åldrar berättar om barnens ”bredvidlek”. En av våra pedagoger beskriver 

sin syn på så kallad bredvidlek: 

Petra: Ja, fast dom ännu inte har gjort upp roller, dom har inte kommit dit än. Men dom leker 
ju saker tillsammans, om det är så här till exempel, nu kanske man har kommit längre i 
forskningen men man brukar ju säga att små barn under en viss ålder leker inte tillsammans 
utan de leker så kallad bredvidlek. Men jag tycker att om ett barn som är två år har en sked 
och en mugg och sträcker fram skeden till en jämnårig kompis som då låtsassmakar på 
skeden, då tycker jag att de leker med varandra, det är inte bredvidlek för mig. Okej, de har 
inte gjort upp innan att de ska göra så men de har ett socialt samspel i leken och de har varsin 
roll. Och de förstår att de gör det på låtsas. 



 

 22 

När pedagogerna talar om brevidlek är det den lek som barnen leker bredvid varandra. De leker 

enligt pedagogerna ofta liknande som de äldre barnen men inte tillsammans, de har ännu inga 

givna roller i leken men har ett samspel.  

 

”God lek” 

En ”god lek” enligt våra intervjupersoner är till exempel när leken fungerar, alla deltagande 

barn är jämbördiga och alla barn får vara med och bestämma. 

Lena: mycket skratt tänker jag, mycket skratt och roligt. Gemenskap! 

Den ”goda leken” utifrån våra intervjuade pedagoger kännetecknas av samspel och utbyte 

mellan barnen. Ett par av pedagogerna tar upp vikten av trygghet i barngruppen. De hävdar 

trygghet är en variabel i ”den goda leken” på så sätt att trygga barn inte knyter sig till en och 

samma lekkamrat utan klarar av att leka med hela barngruppen. Trygghet gör även att barnen 

vågar sig på att prova på nya saker och roller i leken. Trygghet i leken skapar självständiga 

barn hävdar en av våra pedagoger. Självständigheten yttrar sig vid till exempel konflikter 

mellan barn, då inte alltid pedagogen tillkallas utan barnen sköter situationen själva. Som en 

del i en ”god lek” beskriver pedagogen Maggan sina tankar så här: 

Maggan: och liksom hålla den röda tråden på nåt vis. Man hittar t.ex. man börjar att leka 
kanske man är mamma och pappa men så fortsätter man och så kanske åker man på semester 
men man håller kvar den röda tråden och man hittar liksom sätt att komma vidare. 

En ”god lek” för våra pedagoger är en lek som dels fungerar och samtidigt fungerar lärande för 

barngruppen i fråga. En ”god lek” ställer barn inför nya utmaningar och pedagogen menar att 

genom att barn inte alltid får som de vill i sin lek utmanas dem. 

 

Lek är lärande 

Alla av våra pedagoger anser att lek och lärande går hand i hand. En del av dem hävdar till och 

med att lärandet förutsätter lek. Barngrupperna kan inte lära sig nya saker utan att prova på 

dem i leken. Genom att barngruppen lär sig koderna som lekarna innehåller påpekar våra 

intervjupersoner att barnen förbereds inför livet. En av våra pedagoger beskriver lek såhär:   
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Signe: Lärande för livet! 

Vidare säger våra pedagoger på Backsippan: 

Doris: Sen tror jag också att det är viktigt att vi inte gör skillnad på lek och lärande. Förut var 
det här mer uppdelat, att man hade lektid och sen hade man undervisningstid. Och så ser ju 
inte vi på det, vi tycker ju att dom måste verka tillsammans.                                            
Petra: Lek är ju inte något som motsvarar fritid. Utan leken är ju allvar. Sen har det ju 
förändrats, förut hade man ju mycket så kallade pedagogiska leksaker som skulle lära barn. 
Som till exempel leksaker som lärde barn att knäppa knappar eller knyta skosnören. Det ser ju 
inte ut så idag, idag menar ju vi att barn lär sig det här genom att ta på sig sina kläder när de 
ska gå ut.                                                                                                                   
Doris: nu har man ju en annan syn att lek och lärande går hand i hand. 

En del av våra pedagoger nämner barngruppernas motorikutveckling vid leken. Genom att leka 

olika sorters lekar tränas barngruppernas motorik på olika sätt. Vid så kallade springlekar övas 

barnens grovmotoriska färdigheter och vid så kallad konstruktionslek tränas barns 

finmotoriska färdigheter i större utsträckning, hävdar våra pedagoger. En av våra pedagoger 

anser att lek är träning inför livet. Hon hävdar att barnen tränar sig på att vara olika roller som 

kan uppstå i vardagen, till exempel mamma, pappa eller polis. 

Maggan: Träning, alltså man tränar sig. Man ser ju saker och har funderingar och så tränar 
man sig genom att föreställa sig att leka, så […] Ja man kan träna hur det är att vara 
mamma, när man leker mamma pappa barn. Man kan träna hur det känns att vara polis 

Pedagogen menar att barns lek är träning inför de roller som kan uppstå senare i livet. 

De förbereder sig inför de roller de kan tänkas stöta på.  

 

Rätt verktyg för lek 

Kärnan i vår undersökningsempiri kring pedagogernas roll är att våra pedagoger anser att de 

bör ge barngruppen rätt verktyg för att kunna utveckla sina lekar. Att ge barn utrymme för sin 

lek på olika sätt och att befinna sig som en osynlig observatör av barngruppens lek hävdar en 

av våra pedagoger är viktigt. En viktig insikt enligt pedagogerna är att de måste kunna avgöra 

när de ska dra sig undan barnens lek och när de ska delta. Att ge barnen tid att få leka ifred är 

något som är otroligt viktigt anser våra intervjupersoner. 

En del i pedagogens roll är enligt våra intervjupersoner att de måste befinna sig här och nu. 

Barngrupperna befinner sig alltid i nuet och en god lekutveckling förutsätter att även 

pedagogerna gör det. Pedagogerna som vi har intervjuat poängterar att när de exempelvis 
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planerar olika aktiviteter eller lekar för barngruppen måste aktiviteterna ske inom en rimlig tid 

för barnen. 

Karin: Vi har ju en jätteviktig roll, att vara här och nu, barnen är ju här och nu. Vi kan inte 
vänta med saker som dom vill göra. Som till exempel när de ville ha pyjamasparty, vi kan ju 
inte planera det 3 veckor framåt utan det måste ju ske inom rimlig tid för barnen. Där har vi 
ett stort ansvar. 

Några av våra pedagoger påpekar att deras roll på många sätt skapar förutsättningar för barnens 

lek. Att pedagogerna bestämmer genom val av leksaker och material vilka lekar som barnen 

konstruerar. Flera av de intervjuade pedagogerna anser att de kan ha uppfattningar om hur 

barngruppens lek kan se ut men när barnen leker i exempelvis dockvrån är det inte alltid 

docklek som förekommer.  

 

En ansvarsfull pedagog 

Alla våra intervjupersoner påpekar att deras roll är betydelsefull för barngruppernas lek. Att 

pedagogens roll innebär en lyhörd, spontan och medveten hållning till barngruppen är 

återkommande i våra intervjusvar. 

Ulrika: […] vi måste lyssna in barnen. Prata med dem, dom har ju tusen ideer. Vi måste ju 
nappa på det och erbjuda vidare ideer. Att vi lockar med ytterligare tänk.                           
Britta: ja, lyhördhet. Att vi är här och är intresserade. Det är jätteviktigt, vad blir det annars 
av det? Då får vi ju inte den här delaktigheten som vi vill ha. Vi vill ju veta, vad gillar 
barnen? Det är ju utifrån detta som verksamheten ska bedrivas. Vi har ju mycket ideer men 
det är ju barnens ideer som får den stora rollen. 

Många av våra intervjupersoners svar stämmer överens med citatet ovanför. Gång på gång 

under våra gruppintervjuer poängteras vikten av att pedagogerna gör barngrupperna delaktiga i 

sin lek. Att pedagogerna ger barngrupperna möjligheten att påverka sin förskoleavdelning och 

därigenom sin lek. 

Även om våra pedagoger hävdar att de är beredda att ingripa när leken går från en fungerande 

lek till en ickefungerande lek, påpekar flertalet av dem att många konflikter kan lösas på egen 

hand av barngruppen. Så länge pedagogerna är medvetna om vad som sker kan de släppa en del 

konfliktlösning till barngruppen. 

Petra: Och det klart att vi ingriper om någonting blir oschysst i en lek. Det gör vi ju. Vi har ju 
ett ansvar för att det är en bra stämning i leken.                                                           
Doris: Och så är det ju så att vi har ögon i nacken.                                                             
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Petra: Ja, även om vi sitter här i köket så har man ett öra inne i hemvrån. Vi försöker vänta ut 
barnen också, mycket klarar de att lösa själva. 

Pedagogerna på avdelningen Apelsinen diskuterar under intervjun vikten av att även de äldre 

barngrupperna behöver en närvarande pedagog. De hävdar att även de äldre barnen behöver 

stöd och uppmärksamhet från dem även fast de på många sätt klarar av sina lekar utan 

inblandning av pedagogerna. 

Två av våra pedagoger uppger att pedagogernas roll kantas av en roll som medlekare till 

barnen. Pedagogerna ska stötta och finnas till och de hävdar att de i allra största grad befinner 

sig i leken. 

På avdelningen Backsippan beskriver pedagogerna sin roll som ”tillförare” till barnens lek. De 

hävdar att de inte begränsar barnens lek genom att ta bort material eller genom förändringar av 

inomhusmiljön. De anser att de ger barngruppen möjligheter till att utveckla sin lek genom att 

tillföra och vidareutveckla barnens tankar. Vidare hävdar Backsippans pedagoger att mycket av 

barns lekutveckling bottnar i pedagogernas inställning till verksamhetens utformning. De 

hävdar att de har stött på åsikter kring antalet leksaker på avdelningen, att fler leksaker skulle 

ge en bättre och mer givande lek. 

Doris: De har ju redan en syn att barn som har mer leksaker har mer att göra och en bättre lek. 
Medan vi som jobbar i det ser det på ett helt annat sätt. Våra barn har ju inte det sämre eller 
en sämre lek för att de har mindre leksaker i antal. Som till exempel i skogen, i skogen finns 
det inga givna saker för barn att leka barn men hur ser en barngrupp ut i skogen? Jo dom 
leker. Har dom inte roligt? Men jag tror att man måste ta på sig lite vidgande glasögon. 

 

Pedagogerna anser att fler leksaker inte skapar en bättre lek. Samtidigt som de strävar efter att 

alltid tillföra barngruppen material efter deras behov. 

 

 

Sammanfattande kommentar 

Pedagogerna visar i studien att de anser att barns lek är viktig i en stimulerande miljö och att 

deras roll är att skapa förutsättningar för barns lek. Förutsättning skapas enligt våra pedagoger 

genom att de ger barnen tid att lek, inomhusmiljön utrustas med material som för barns lek 

vidare och att barnens ges lugn och ro för att kunna leka i den mån det behövs. 
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Kapitel 5 Diskussion 
 

När vi startade vårt uppsatsarbete kom vi fram till att vi ville skriva om inomhusmiljöns 

betydelse för barns lek. Syftet med vår uppsats är att undersöka pedagogers uppfattningar om 

inomhusmiljöns betydelse för barns lek samt pedagogers reflektioner kring hur de skapar 

förutsättningar för barns lek i inomhusmiljön.  

Under arbetets gång trädde våra huvudfrågor fram som hjälper oss besvara vårt syfte. Våra 

huvudfrågor är som vi tidigare nämnt: 

• På vilket sätt upplever pedagogerna att inomhusmiljöns betydelse för barns lek? 

• Hur upplever pedagogerna att de skapar förutsättningar för barns lek utifrån 

inomhusmiljön? 

 

I nedanstående kapitel resonerar och reflekterar vi kring vårt empirimaterial utifrån de frågor 

som utgör vårt syfte. I kapitlets två första avsnitt presenterar vi det analyserade materialets 

teman där vi återknyter till vårt syfte och våra frågeställningar samt reflekterar kring dessa 

tillsammans med tidigare forskning. I metoddiskussionen diskuterar vi och argumenterar för 

våra metodologiska val. Vi avslutar kapitlet med slutord där vi reflekterar om arbetets gång 

med uppsatsen och ger även förslag till vidare forskning. 

 

Inomhusmiljöns betydelse för barns lek 

Pedagogerna som vi har intervjuat är som vi tidigare nämnt överens om att inomhusmiljön har 

betydelse för barns lek, det som de däremot inte är överens om är vilka variabler som inverkar 

på barnen. Våra intervjupersoner har delgett oss olika avgörande delar. Tid till att leka uppger 

en av våra avdelningars pedagoger som en avgörande variabel vid barns lek vilket Nordin-

Hultman (2004) samtycker med. Att barn får tid till att leka är för dem det allra viktigaste.   

Pedagogerna på Ananasen talar dels om ljudnivåns inverkan på barns lek men även om vikten 

att barn får leka i inomhusmiljön i lugn och ro. Nordin-Hultman anser att barngruppens 

sammansättning är avgörande för hur leken utformas. Vi tolkar våra intervjuade pedagogers 

utsagor som om att barn får chans att leka i mindre grupper är viktigt, detta skapar 

förutsättningar för lugn och ro.  Att inomhusmiljön ska vara stimulerande, utmanande och 



 

 27 

framförallt tillåtande är en slutsats som vi drar utifrån alla våra intervjupersoners svar. Våra 

pedagoger uttrycker att förskolors inomhusmiljöer måste vara tillåtande till alla sorters lek som 

barngruppen vill leka så länge barnen och de vuxna inte kränker varandra. Att barn får chans 

att befinna sig i en inomhusmiljö som tillåter och inbjuder till lek är en av grunderna till all lek 

samt lärande uppger våra pedagoger. Denna uppfattning delar dem med Asplund Carlsson och 

Pramling Samuelsson (2003) som inte skiljer på lek och lärande. Även Säljö (2000) hävdar att 

lärande inte sker i specifika läromiljöer utan lärande finns där människor existerar. 

Pedagogernas uttalanden tolkar vi som om att de, till viss del, har ett sociokulturellt 

förhållningssätt till sin barngrupp och inomhusmiljöns betydelse. Som vi har tolkat dem anser 

de att miljön, leken och lärandet går hand i hand, i ett socialt samspel vilket vi instämmer i. 

Några av pedagogerna uppger att inomhusmiljön måste vara trygg för barnen för att en bra lek 

ska finnas. Knutsdotter-Olofsson (1987) bekräftar pedagogernas tankar kring vikten av 

trygghet i förskolans miljö. Winnicott som Knutsdotter-Olofsson (1987) hänvisar till påpekar 

att det måste finnas tillit och förtroende mellan pedagoger och barn samt barn och barngrupp 

för att barnen ska våga prova nya roller. Flera av pedagogerna påpekar att de märker när 

barnen är trygga i leken. En av pedagogerna säger att barnen utvecklar leken och nya lekar 

testas medan en annan pedagog hänvisar till att barnen vågar ta för sig mer i leken och säga 

ifrån till kamrater utan stöd från de vuxna. Detta relaterar vi till Elisabeth Arnèrs (2006) 

beskrivningar av Vygotskijs närmaste utvecklingszon. Till exempel ifall ett barn provar en ny 

och okänd roll i sin trygga barngrupp finns det en större möjlighet att barnet provar ännu en ny 

roll på eget bevåg dagen efter.  

Knutsdotter-Olofsson (1987) hävdar att lek endast kan uppstå i en trygg miljö. Vi ställer oss 

frågande till författarens uppfattning kring en trygg miljö. Leker inte barn i krigshärjade 

länder? Det är vi övertygade om då Vygotskij (1995) talar om att fantasi, kreativitet och 

frustration använder sig barn av i sin lek. Att lek skulle pågå i kala och torftiga inomhusmiljöer 

är några av våra pedagoger överens om. Men de tror att lekens skulle se ut på ett annat sätt i de 

miljöerna. När barn får chans att befinna sig i och leka i stimulerande och utmanande 

inomhusmiljöer skapas de bästa möjligheterna till en god och givande lek anser våra 

intervjuade pedagoger. Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2003) hävdar att barn 

alltid förhåller sig till de ramar som gäller i förskolans miljö. Antingen accepterar barnet i fråga 

de ramar som upprättas eller så försöker barnet förändra ramarna. Oavsett vad som sker i 

situationen, om barnet lyckas med sin förändring eller om barnet fogar sig efter reglerna så 
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poängterar författarna att situationen innebär en utveckling för barnet. Pedagogerna anser att 

barns lek ser annorlunda ut när de möts av en understimulerande inomhusmiljö.  

Våra intervjuade pedagoger hävdar alla att inomhusmiljön är levande och förändras 

kontinuerligt. För pedagogerna är det en självklarhet att de måste utvärdera, reflektera och 

framförallt lyssna på barnens önskningar. Våra pedagoger understryker att deras 

inomhusmiljöer är anpassade och utformade just för deras barngrupper just nu men inte hela 

livet. Vidare hävdar våra pedagoger att om ett halvår framåt kommer inomhusmiljöerna 

förmodligen vara utformade på helt andra sätt. Pedagogernas uppfattningar stämmer även 

överens med läroplanen för förskolan (1998) som säger att barn ska ges möjlighet att vara i en 

stimulerande miljö som utmanar och ger barnet utvecklingsmöjligheter. De intervjuade 

pedagogerna påpekar att arbetet med inomhusmiljön förändras kontinuerligt och att barnens 

inflytande är viktigt för att skapa en stimulerande inomhusmiljö. 

Löfdahl (2002) hävdar att ting inte har någon egentlig betydelse förrän barngruppen ger tinget 

en betydelse. Detta gör att lekar blir möjliga med hjälp av tinget i fråga. Barn måste erövra 

denna kunskap att kunna omnämna leksaker och ge dem nya innebörder för att barnets lek ska 

kunna utvecklas. Löfdahl hänvisar till Vygotskij som anser att pedagoger på så sätt kan se på 

lekens ting som led i barns utveckling, när tingen i relation med andra får en vidare betydelse 

kan leken sättas in i ett kulturellt sammanhang. De ting som barn använder sig av i sin lek blir 

så kallade ”medierande redskap”. Begreppet avser det sociokulturella perspektivets ord för 

saker och ting runtomkring oss som gör vårt liv lättare. Till exempel en träbit som får 

funktionen bil, vilket i sig möjliggör lek för barnet ifråga. Detta påpekar pedagogerna i studien. 

Leksaker är viktiga ting för barnen men mängden spelar ingen större roll. En av våra 

pedagoger säger att pedagoger inte ska tro att leksaker alltid används till det leksakerna 

förväntas användas till. Alla våra pedagoger hävdar att bara för att de inreder en så kallad 

hemvrå med förväntningar om att där ska barnen leka så kallade hemlekar, så är det inte säkert 

att detta sker. Våra pedagoger instämmer alltså i den sociokulturella tanken om medierande 

redskap. Vi anser i likhet med Löfdahl och våra intervjuade pedagoger att barns lek inte är 

beroende av ting för att skapa en lek. Material är inte alltid i barns ögon vad det är i pedagogers 

ögon eftersom skapar barn tingets egen betydelse. Att det är viktigt att miljön utformas utifrån 

barngruppens experimentlust, intresse och kunskaper finns det en uppsjö av forskning och 

litteratur som påstår (se till exempel Lillemyr, 1999/2002 eller Nordin-Hultman, 2004). 
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Pedagogers skapande av förutsättningar för barns lek i inomhusmiljön 

Pedagogers roll i förskolan är viktig för barngruppens lek tolkar vi våra intervjuade pedagogers 

svar som. Detta samstämmer med Tragetons (1995/1996) uppfattningar om pedagoger i 

förskolan. Han anser att pedagoger bör vara aktiva i leken men sträva efter att inte styra 

barngruppen. Pedagogen måste lyssna på sin barngrupp för att kunna stötta dem, inte bara i 

deras lek utan även i deras uppväxt. Som vi har tolkat våra intervjuade pedagoger anser dem att 

en lyhörd pedagog är viktigt, att vara en lyhörd pedagog innebär att se till de strävansmål som 

finns i lpfö98 och tillsammans med dem se till barnens behov. Vi anser att styrdokumentet är 

tolkningsbart åt olika håll. Pedagoger får tolka läroplanen i den mån så det passar in i deras 

verksamhet och deras lokala mål. Genom pedagogers tolkningar av läroplanens riktlinjer ges 

olika förutsättningar för barns lek i inomhusmiljön hos olika pedagoger. Något som vi har 

funnit under studien är det svala intresset för inomhusmiljöns betydelse i lpfö98. Vi ställer oss 

frågande till varför inte inomhusmiljöns betydelse markeras mer än några få rader, som inte 

specifikt berör inomhusmiljöns roll.  

De pedagoger vi intervjuat talar alla om vikten av lek i förskolan. Leken är viktig för barnens 

utveckling. Alla fyra avdelningarna påpekar att leken är bearbetning av barnens vardag och 

erfarenheter, det som barnen upplevt under dagen eller tidigare. Detta anser de att de ser då 

barnen leker mycket vardagslekar. Detta skriver även Vygotskij (1995) om att barns lek utgörs 

av verklighetsbearbetning. Bearbetningen i barns lek är inte en ren kopiering av det upplevda 

utan tillsammans med barnens kreativitet och fantasi skapar även barnen nya händelser och 

företeelser i sin lek utifrån sin erfarenhetsvärld. Inom den sociokulturella läran anses vardagen 

utgöra en viktig del av barns läromiljöer. Detta anser Säljö (2000) att lärande inte endast finns i 

bestämda lärosituationer utan lärande existerar kontinuerligt. Det är här barns fantasi och 

kreativitet kliver in hävdar Vygotskij (1995). Eftersom barngruppen inte har en faktisk 

erfarenhet av att vara mamma så skapar de sin tolkning av mammaroll eller till exempel 

pedagogrollen. Detta anser en av de andra pedagogerna märks i barnens lek genom att som hon 

säger ”man kan höra igen sig ibland”. En av pedagogerna ansåg att lek är träning för livet, 

vilket hon utvecklade till att barnen tränar sig till vardagens roller såsom mamma, polis och 

pappa. Vi anser liksom pedagogerna att barnens lek är till stor del deras bearbetning av 

vardagens händelser. Vi menar såsom Vygotskij (1995) att fantasin och kreativiteten är en stor 

del av hur leken utvecklas. Vi ser problematiken i att barn låser sig till en stereotypisk roll. 
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Risken finns att barns roller i deras lekar blir stereotypa och i en förlängning av detta inte ger 

utrymme för olika sorters mamma och pappa typer. Pedagogerna påstår att barnen tränar sig 

inför livet och att det är viktigt att barn får se roller i olika nyanser och att deras erfarenheter 

vidgas.   

De intervjuade pedagogerna har benämnt hur de skapar förutsättningar i barns lek på olika sätt. 

En avdelning beskrev det som medlekare medan en annan avdelning kallar sig tillförare i barns 

lek. Lenz Taguchi (1997/2007) beskriver pedagogers roll i förskolan som någon som ”går 

bredvid” barnet. Detta innebär även att pedagogerna måste ligga steget före i verksamheten hela 

tiden.  

Begreppet ”medlekare” kom, som vi tidigare nämnt, upp som beskrivning av pedagogens 

skapande av förutsättningar för barns lek. Begreppet hänvisar till en pedagog som är delaktig, 

lyhörd och som befinner sig vid barns sida i barns lek. Pedagogen är drivande och med barnen i 

leken. Våra intervjuade pedagoger anser att de kan delta i flera lekar med barn samtidigt och 

hjälpa dem hålla lekarna vid liv. Vi ser tydliga likheter med detta begrepp och Reggio Emilia 

filosofins tanke kring pedagogens roll. Om Reggio Emilia filosofins tanke skriver Lenz 

Taguchi där hon menar att vi inte kan skilja på subjekt och objekt, till exempel vi och vår 

omvärld. Tillsammans skapar människor sin kunskap och vi existerar inte utan vår omvärld. Vi 

som människor skapas i våra relationer till andra människor och världen runtom oss. Genom 

detta resonemang väljer Lenz Taguchi att se på barn som medkonstruktörer av kultur och 

kunskap. Detta skapar ett arbetssätt som fokuserar på samspelet mellan pedagoger och 

barngruppen i verksamheten. Den vuxna måste ge barnet förutsättningar för att vara en 

medkonstruktör av världen. Detta genom att ta fram material och leksaker som för barnen och 

deras lek framåt, planera verksamheten samt vara medveten om sin roll i barnens 

konstruerande. Detta överensstämmer med pedagogerna som nämner begreppet tillförare. Med 

tillförare menas med någon som tillför och utvecklar barns lek. Pedagogerna anser att barn inte 

ska begränsas i sin lek, det är viktigt att pedagoger tillför material och tankar. När pedagoger 

ser på barn som medkonstruktörer antar pedagogen ett förhållningssätt till barngruppen som 

delvis utformas av kulturella synvinklar på barn. Ju mer pedagogen lär sig om barnet, desto mer 

lär sig pedagogen om omvärlden och den kultur som hon verkar i skriver Lenz Taguchi. 

Pedagoger bör sträva efter att alltid fokusera på det som barnet klarar av och inte det barnet har 

svårigheter med. Ett barn får aldrig riskera att bli utskrattad av resterande delen av 

förskolegruppen, genom detta skapas tillit skriver Lenz Taguchi. Våra intervjuade pedagoger 
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diskuterar begreppet tillförare, dels anser pedagogerna att de att det är viktigt att de är medvetna 

och tillför material och tankar till barngruppen men samtidigt talar en av pedagogerna om 

vikten att inte ha för mycket material då hon menar att mer material inte skapar en bättre lek. Vi 

instämmer med pedagogens tankar om att fler leksaker inte skapar en bättre lek. En av våra 

intervjuade pedagoger anser att barns behov av material är litet bara fantasin är stor.  

Alla intervjuade pedagoger har nämnt att de har material som är mer eller mindre tillgängligt 

för barngruppen i sina inomhusmiljöer. Materialet består av olika lekmaterial såsom 

doktorslåda, skapandematerial, barbiedockor och frisörmaterial. Användandet av lekmaterialet 

skiljer sig dock åt, tre av avdelningarna nämner att allt lekmaterial är tillgängligt för barnen 

medan en avdelning påpekar att leklådorna är något som barnen får be om att leka med. I 

svenska förskolerum är, enligt Nordin-Hultman (2004), avdelningarna uppdelade i rum som 

barngruppen har en direkt, aktiv tillgång till och rum som inte ligger i centrum på avdelningen. 

I rummen som barngruppen hela tiden har tillgång till finns material och leksaker som är 

lättillgängligt medan i rummen som ligger i avdelningens periferi inte erbjuder detta. Material i 

förskolor är ofta placerat högt upp utanför räckhåll för barnen konstaterar Nordin-Hultman. I 

svenska förskolor är det så kallade ”rumsrena” materialet i barnens närhet, tillskillnad från det 

ickerumsrena materialet som är placerat långt ifrån barnens lekvärld. Det material som 

barngrupper inte får fri tillgång till utgörs av sådant material som skapar oordning på 

förskoleavdelningen. Detta material utgörs bland annat av sand, vatten eller textilfärg, som på 

olika sätt förutsätter städning efter användande. Sådant material som kan skapa en hög ljudnivå 

är även väl undangömt för barngruppen. Nordin-Hultman (2004) hävdar att barns tillgång till 

förskolans inomhusmiljö regleras av stora krav på barns anpassning samt lite delaktighet i 

barns förskolevardag. Vi instämmer till viss del med Nordin-Hultmans uttalande då vi anser att 

lekmaterial på förskolan är tillgängligt för barnen i viss mån. En utmaning för förskolans 

pedagoger är att vara medvetna om inomhusmiljöns styrning. 

Trageton (1995/1996) hävdar att pedagoger har ansvar för att barngruppen lär sig så mycket 

som möjligt i sin lek. En dialog mellan barngrupp och pedagogerna är avgörande för att 

pedagogerna ska kunna ta sitt ansvar. Våra intervjuade pedagoger anser att de har stor roll i 

barns lek genom att de måste reglera så ingen individ blir kränkt. De har ett ansvar att se till att 

leken går schysst till. Att göra sin barngrupp delaktig i sin vardag skapar en tillit mellan 

pedagogerna och barngruppen, detta skapar i förlängningen en trygg barngrupp. En trygg 

barngrupp anser pedagogerna skapar de bästa förutsättningarna för barns lek. 
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När vi skapade intervjufrågorna hade vi Tullgrens (2004) begrepp ”den goda leken” i åtanke då 

hon diskuterar begreppet i sin avhandling. Vi anser att beroende på vad pedagoger lägger i 

begreppet ”den goda leken” skapas olika förutsättningar för lek i miljön och då även 

inomhusmiljön. Tullgren (2004) hävdar att det existerar en ”god lek” i förskolan. Begreppet 

avser den lek som pedagoger ”godkänner” av barngruppens lekar. Lekar som inte faller in 

under begreppet enligt Tullgren är lekar som innehåller spring, hög ljudnivå eller våld. Typiskt 

för ”den goda leken” är rollekar som till exempel mamma, pappa, barn eller pyssel och 

konstruktionslek. Våra pedagoger som deltagit i studien anser att ”god lek” är något helt annat. 

Ingen av pedagogerna sällar sig till Tullgrens begreppsförklaring. ”Den goda leken” för våra 

intervjuade pedagoger handlar om lek som fungerar. En ”god lek” handlar om när barnen är 

jämbördiga och alla får vara med och bestämma i leken menar pedagogerna. En av 

pedagogerna uttrycker skratt och glädje som tecken på en god lek. Knutsdotter-Olofsson 

(1987) hävdar med inspiration från Garvey, att lek och skratt hör ihop. I barn som mår bra 

uppstår skratt och lek. En av de intervjuade pedagogerna anser att barnen utmanas i en god lek 

då nya utmaningar kan skapas och allas viljor kan inte tillfredsställas. Konfliktlösning är en del 

av vad några av pedagogerna tar upp i den ”goda leken”. De hävdar att barns konfliktlösning är 

bra för barnens utveckling och att pedagogerna inte alltid går emellan i en konflikt utan att lita 

på att barnen klarar det själva. I likhet med Tullgren (2004) anser vi att ”den goda leken” 

existerar i förskolan. Den lek som pedagogerna beskriver är innehåll i Tullgrens begrepp anser 

vi. Vi tolkar pedagogernas svar som om de inte är fullt medvetna om den styrning som 

Tullgrens begrepp beskriver. Vi samtycker med pedagogernas tankar om en god lek men vi 

hävdar i likhet med Tullgren att pedagoger godkänner och uppmuntrar en viss typ av lek i 

förskolans inomhusmiljö. 

 

En pedagog som är medveten om inomhusmiljöns inverkan, barns lek samt lärande tror vi är 

förutsättning för en givande förskoleverksamhet. Vi samtycker med Vygotskij (1999) då han 

hävdar att det krävs en aktiv barngrupp och aktiva pedagoger för att skapa en aktiv miljö. Vi 

tolkar Vygotskijs beskrivning av pedagogens roll som en metakomunikativ varelse, pedagogen 

planerar och utformar miljön som hon själv lever och verkar i, vilket vi instämmer i. Genom att 

barngruppen samspelar med pedagogerna utvecklas barnen och formas efter samhällets normer 

och värden. Därför spelar pedagogen en viktig roll i barnens liv på förskolan anser vi. Vilket är 

i linje med hur Säljö (2000) beskriver sin sociokulturella syn på pedagogrollen. 
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Vi tolkar våra intervjuade pedagogers svar som om att de tycker att inomhusmiljöns betydelse 

för barns lek är viktig att vara medveten om. För att kunna bedriva sin verksamhet och uppnå 

de mål som de har för sin verksamhet måste de ta hänsyn till hur de väljer att utforma 

inomhusmiljön runtomkring barngruppen. Våra pedagoger och Trageton (1995/1996) anser att 

barns lek inte alltid blir som pedagogerna förväntar sig, vilket ställer höga krav på lyhörda 

pedagoger. Vi tolkar våra pedagogers utsagor som om att pedagogens inställning och 

förhållningssätt till förskolans barngrupp samt verksamhet spelar en mer avgörande roll för 

barns lek än inomhusmiljön.  

Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av metod har varit givande för vår empiriundersökning. Att genomföra 

halvstrukturerade gruppintervjuer har gynnat vårt syfte då de skapar ett socialt rum för 

diskussion. Vi, likt Säljö (2000), anser att det är i vår sociala kontext som vi skapas till de 

människor vi är. Pedagoger befinner sig i en social kontext inom sitt arbetslag. Där skapas 

deras förhållningssätt genom deras samspel med varandra. På grund av detta valde vi att 

genomföra gruppintervjuer då pedagogerna kan stötta och hjälpa varandra i sina resonemang. 

En nackdel som vi fann vid intervjuerna var att det var svårare att få igång diskussionerna än vi 

trott innan. Några av våra intervjupersoner höll sig i bakgrunden och ytterligare några av dem 

deltog inte alls i diskussionen. Våra förhoppningar om att gruppintervjuer skapar lika stort 

talutrymme och en trygghet stämde till viss del. I tre av våra fyra intervjugrupper flöt samtalet 

på utan vidare inblandning av oss medan i en grupp krävdes mer deltagande av oss. Det vi 

menar i likhet med Repstad (2007) med att våra intervjuer har gynnats av att deltagarna var i 

grupp, är att vi anser att vi fick ut mer relevant empiri än ifall deltagarna hade deltagit en och 

en. Vi kan självklart inte spekulera i hur intervjuempirin hade sett ut med enskilda intervjuer 

men som sagt, vi tror att gruppintervjuer gynnade svaren. Intervjusituationen är på många sätt 

konstlad, även om vi har försökt att skapa samtal med ett mål.  

För att få en validitet i beskrivningen av de olika förskolornas avdelningar så bad vi de olika 

avdelningarna beskriva sin egen inomhusmiljö. Vi anser att det ger en så sann bild som möjligt 

av deras inomhusmiljö och hur de har byggt upp den, samt deras tankar bakom. Pedagogerna 

känner enligt oss sin egen inomhusmiljö och om vi hade beskrivit den hade det blivit ur vårt 

perspektiv vilket inte överensstämmer med vårt syfte då uppsatsen är skriven utifrån 

pedagogers uppfattningar. 
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Valet av att använda oss av ljudinspelning har för oss varit bra val. Vi anser att validiteten i vår 

undersökning stärks genom vårt användande av ljudinspelning då all information som 

pedagogerna gav kan spelas upp om och om igen. Vi anser att barmhärtighetsprincipen är ett 

bra förhållningssätt till våra pedagogers utsagor för att visa validiteten i pedagogernas utsagor. 

Vi känner att vi har skapat de bästa förutsättningar för att undersöka vårt syfte och inte gå miste 

om några av våra intervjupersoners svar. En ny insikt för oss var hur lång tid transkribering av 

intervjumaterial tar. I efterhand konstaterar vi att vi har tolkat våra intervjusvar på olika sätt. 

Vilket har medfört diskussioner oss emellan som gett oss båda två nya insikter. 

Vi har under uppsatsens gång känt att det har varit en trygghet att utgå från Vetenskapsrådets 

(2003) forskningsetiska principer. Vi anser att det är viktigt att bedriva etisk forskning för att 

skapa en validitet i vår forskning. Vi hävdar att det är viktigt att klargöra för oss själva och för 

pedagogerna vi intervjuar utifrån vilka förutsättningar forskningen kommer att bedrivas, redan 

innan empiriundersökningens början. Att klargöra våra förväntningar på deltagarna skapar en 

god relation mellan forskare och intervjudeltagare som ger de bästa förutsättningar för en 

lyckad studie. 

 

Slutord 

Att skriva uppsats har för oss varit omvälvande på många sätt. Under vår utbildningstid har 

talet om C-uppsatsskrivningen återkommit då och när vi gav oss in i skrivandet av uppsatsen 

hade vi en del förutfattade meningar samt förväntningar. Nu i slutet av kursen upplever vi att 

resan har både varit krokig och i en del fall tung men framförallt utvecklande. Vi har erövrat ny 

kunskap kring inomhusmiljöns betydelse för barns lek och fått en förståelse för att pedagogens 

förhållningssätt till inomhusmiljön samt barngruppens lek är avgörande.  

Vi kan nu konstatera att vi valde rätt ämne för oss att skriva uppsatsen kring. Vårt engagemang 

för lek och inomhusmiljö har gjort att vi under hösten 2010 har kunnat hålla intresset uppe för 

uppsatsens ämne. Att vi fått komma ut och träffat och intervjuat pedagoger har varit väldigt 

roligt och lärorikt för oss. Vi anser att det har varit lärorikt just för att informationen som våra 

informanter har delgivit oss kommer från det så kallade fältet och ger oss en intressant bild av 

förskolans verksamhet. I vår uppsats har vi försökt belysa på vilket sätt inomhusmiljön har 

betydelse för barns lek och hur pedagoger skapar förutsättningar för barns lek i inomhusmiljön. 

Vi anser att vår uppsats har genererat ny kunskap och större förståelse för oss i ämnet. Vår 
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nyerövrade kunskap är en viktig del i vårt kommande arbetsliv inom förskolan. Vi upplever det 

som viktig för oss att skriva C-uppsats. Vi hävdar att vår profession som förskollärare stärks 

genom detta vilket ger en högre status till förskolläraryrket. Vi ser det som en bra avslutning på 

vår utbildningstid som knyter ihop dessa 3,5 års tid som vi har spenderat på Örebro Universitet. 

Först av allt vill vi tacka alla våra medverkande pedagoger. Vi vill även tacka vår handledare 

Andreas Bergh för alla råd under hösten samt våra vänner och familjer som har stöttat oss 

under vår utbildningstid. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vi har undersökt utifrån våra intervjupersoners åsikter på vilket sätt inomhusmiljön har 

betydelse för barns lek. Vi anser dock att vidare forskning är nödvändig inom detta område. Att 

forska genom observationsstudier med fokus på vilket material som har betydelse i leken ser vi 

som fruktbart. Vidare anser vi att det skulle vara intressant att titta närmare på hur pojkar 

respektive flickor påverkas av inomhusmiljöns utformning. Ytterligare ett gångbart 

forskningsområde som vi har fått upp ögonen för, utifrån våra intervjuade pedagogers svar är 

vilken lek som leks i ett rum med fyra kala väggar. Vi anser att det vore intressant att se på 

vilket sätt lek skulle uppstå hos en barngrupp vars inomhusmiljö är utformad på detta sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Föräldrabrev 

Hej alla föräldrar till barnen på avdelning … 

 

Vi heter Chatarina Carlsson och Kristin Thurfjell och vi är två pedagogstudenter från 

Örebro Universitet. I kursen vi läser nu, ”Pedagogik med didaktisk inriktning III”, ingår 

vårt examensarbete där vi har valt att genomföra observationsstudier i barngruppen och 

vi tycker att det ska bli spännande att få komma till avdelningen med alla härliga barn 

för den här studien. Personal och rektor på förskolan har gett sitt medgivande. 

Fältstudien kommer att äga rum under veckorna 42 & 45. 

Vi kommer att observera, dokumentera och reflektera över leken i verksamheten. Med 

hjälp av papper, penna, ljudinspelning, filminspelning och ev. digitalkamera kommer vi 

att studera verksamheten. Studien kommer att redovisas skriftligt i vårat examensarbete. 

Enligt de etiska regler som finns kommer allt material och alla uppgifter att hanteras 

anonymt. Förskolan, personal och barn kommer att få fiktiva namn. Efter att uppsatsen 

är godkänd kommer vi att förstöra allt material som vi samlat in. 

Vi hoppas på ett bra samarbete med er föräldrar och alla barn men det är naturligtvis 

valfritt för er om ni vill låta ert/era barn vara med i studien. Vi kommer givetvis fråga 

Era barn innan vi observerar dem om det är ok för dem att vi är med dem i leken. Ni får 

gärna ringa oss om det är något ni undrar över. Eller prata med personalen om ni har 

några funderingar som de kan förmedla till oss. 

 

Med vänliga hälsningar från 

Kristin Thurfjell                Chatarina Carlsson 

Mobil:  
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Lek: 

Vad är lek? 

Vilken lek pågår? 

Har leken någon betydelse för barns utveckling? 

 

Inomhusmiljö: 

Vad är pedagogisk miljö? 

Är inomhusmiljön tillräcklig för barnens lek på avdelningen? 

Har inomhusmiljön betydelse för barnens lek? 

 

Pedagoger: 

Vilken betydelse har du i leken och inomhusmiljön i förskolan? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

Leken: 

Vad är din syn på Lek? 

Vad tycker du är en god lek? 

Kan ni kategorisera lekarna som leks på avdelningen, vad leker barnen? 

 

Förskolans inomhusmiljö: 

Vad är din syn på förskolans pedagogiska inomhusmiljö? 

Tror ni inomhusmiljön spelar roll i barnens lekval? 

Har ni leken i tanke när ni utformar förskolans inomhusmiljö? 

Anser ni att inomhusmiljön är tillräcklig för barnens lekutveckling? 

 

Pedagogerna: 

Hur ser du på din roll i barnens lek och förskolans inomhusmiljö? 

Vad har du för roll i barnens lek? 
 


