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Syftet med studien är att genom samtal med barn i förskolan och med hjälp av deras 
egen dokumentation av inomhusmiljön, bidra med kunskap om förskolebarnens egna 
uppfattningar om inomhusmiljön i förhållande till de lekmöjligheter som förskolans 
inomhusmiljö erbjuder. Studien använde sig av öppna kvalitativa intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Det var elva barn mellan 4–5 år från två olika förskolor som 
deltog i studien. Resultatet visar att barn har behov av möjligheter att dra sig undan 
och få tillgång till rofyllda platser. Det visar också att lekmaterialet värderas och 
används endast om det uppfattas som roligt att leka med och att lek med kompisar är 
centralt för barnen. Även valen av rum påverkas beroende på hur de är utformade. En 
slutsats för studien är att barn skapar ett eget förhållningssätt till inomhusmiljön som 
stämmer överens med deras intressen och behov, utifrån de förutsättningar och 
innehåll som innemiljön erbjuder.  
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Barns perspektiv, Inomhusmiljö, innemiljö, Barns uppfattningar, 
Lekmaterial.  
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1 Inledning  
 
 
Många barn tillbringar stora delar av sin dag på förskolan och under dagen möter 
barn en innemiljö som kan påverka dem på olika sätt beroende på vad den innehåller 
och hur den är framställd. Vilket leder till en nyfikenhet och ett inneboende intresse 
för barns uppfattningar och barns eget perspektiv på innemiljön i samband till lek. 
Nyfikenheten ligger i hur barn uppfattar den värld som de lever i och detta är något 
som studien vill ta del av och lyfta fram. Brodin och Lindstrand (2008) menar att 
idag är det inte många undersökningar som görs som handlar om barns lekplatser 
utifrån barns perspektiv. Detta gör det extra intressant att undersöka hur barn 
upplever den inomhusmiljön som de ägnar stora delar av sin dag i.  
 
I Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 
förskolan ska erbjuda barn en miljö som är utmanade och lockande både i lek och i 
aktiviteter. Miljön på förskolan ska vara trygg och barnen ska kunna växla mellan 
olika aktiviteter och vistas i en verksamhet där barns egna fantasier, planer och 
kreativitet tas tillvara. Miljön ska vara inbjudande, öppen och innehållsrik.  
 
Lenz Taguchi (1997) beskriver barn som ett subjekt, som ett barn som har eget 
ansvar, makt över sitt eget tänkande och den omgivning som de själva kan vara med 
och påverka. Vad barn tycker och tänker kan synliggöras genom den pedagogiska 
dokumentation där barnens gemensamma och individuella erfarenheter och 
intressen kan komma till uttryck. Detta kan ske både via målningar och fotografier 
och genom detta kan barn lyfta sina tankar och erfarenheter. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) menar att det handlar om att få en förståelse för barns 
tankevärld och på så sätt skapa en bättre innemiljö och förbättra verksamheten. 
Författarna hävdar även att om målet att anpassa verksamheten efter barns 
utveckling ska uppnås, måste barns syn på sin omvärld utifrån deras erfarenheter tas 
tillvara. Att ta ett barns perspektiv och att samtala med barn är viktigt. Arnér och 
Tellgren (2006) menar att informationen barn har om hur de själva uppfattar sin 
tillvaro och sin vardag är mycket viktig att ta tillvara. Därför kommer denna studie att 
utgå ifrån samtal med barn och barns eget dokumenterande av innemiljön, för att 
barns egna uppfattningar och erfarenheter ska synligöras.  
 
1.1 Syftet 
 
Syftet med studien är att genom samtal med barn i förskolan och med hjälp av deras 
egen dokumentation av inomhusmiljön, bidra med kunskap om förskolebarns egna 
uppfattningar om inomhusmiljön i förhållande till de lekmöjligheter som förskolans 
inomhusmiljö erbjuder.  
 
1.2 Forskningsfrågor 
 

1. Vilka uppfattningar av inomhusmiljön har barn på förskolan? 
2. Hur ser lekmöjligheterna ut i förskolans inomhusmiljö utifrån barns egna 

uppfattningar? 
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2 Litteraturgenomgång 
 
 
I detta kapitel redovisas studiens litteraturgenomgång. Kapitlet är uppdelat i fyra 
olika underrubriker. Underrubrikerna är: inomhusmiljöns betydelse för barns lek, 
lekens betydelse och lekmaterial i förskolan, betydelsen av barns perspektiv och 
tidigare forskning. 
 
2.1 Inomhusmiljöns betydelse för barns lek  
 
Begreppen inomhusmiljö och innemiljö syftar i den här studien på hur en avdelning 
är uppbyggd, både med lekmaterial och utformningen av de olika rummen. 
 
Enligt Nordin-Hultman (2004) är traditionella förskolor i Sverige uppbyggda efter en 
specifik modell där material och inomhusmiljön står i centrum och bildar ett 
kulturellt mönster för hur svenska förskolor kan se ut. Författaren beskriver också 
dispositionen av rum i svenska förskolor där avdelningarna i de flesta fall är indelade 
i olika rum. Rummen är oftast avgränsade med hjälp av dörrar och väggar. Hon 
beskriver också utifrån sin forskning att rummen är klassificerade där ett rum är 
avgränsat för dockor och matlagning, medan ett annat står för konstruktions lek och 
ett tredje för skapande aktiviteter. En annan upptäckt som hon fick fram var att 
svenska förskolor oftast har möbler i vuxenstorlek och det gäller framför allt matbord 
med tillhörande stolar. Hultman förklarar att det beror på att socialstyrelsen år 1989 
kom fram med förslag på hur förskolans inomhusmiljö skulle anordnas. 
Dessförinnan var det mer vanligt att möblerna skulle anpassas efter barn och de 
flesta möbler på förskolorna eller barnträdgårdarna, som de hette på den tiden, var 
anpassade för barnen. Granberg (2003) skriver att barn behöver ha en innemiljö som 
uttrycker harmoni, där olika delar av innemiljön uppfyller olika behov. Hon menar 
att väggarna på förskolan ska ha en låg profil, som inte ska säga barnen något utan 
bara finnas där. Det är barns lek som ska ha det största utrymmet menar författaren. 
Det ska vara utrymmen där barn kan springa och få plats att köra med till exempel 
vagnar. Det ska också finnas utrymmen där barn kan få en lugn stund och dra sig 
undan ett tag. De lugna platserna ska erbjuda möjligheter till stillsamma lekar, 
ensamlek och tid för eftertanke. 
 
Sandberg och Vuorinen (2008:a) skriver att det är viktigt för barn att ha hemliga 
platser där de inte blir sedda. Det kan vara platser som en vind, en låda eller ett litet 
enskilt rum. Dessa platser kan då vara förknippade med olika känslor av hemlighet. 
Det kan även vara ett skydd från vuxna och deras värld. Hemliga lekvärldar är en 
pedagogisk utmaning menar forskarna. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar på att 
innemiljön måste vara föränderlig och anpassas för de barn som finns på förskolan. 
Författarna menar också att barn använder och agerar i rummen genom de signaler 
som rummet sänder ut och inte alltid det som vuxna har tänkt att barnen ska 
använda rummen till. Det är också viktigt att innehållet blir synligt i rummen och att 
barn själva kan hämta och använda de saker som barnen behöver för leken eller i den 
skapande processen. Barn måste också bli delaktiga menar författarna i hur rummen 
är ordnade och hur de ska handskas med materialen, vilken plats alla saker ska ha. 
Denna delaktighet gör att barn får möjlighet till att kunna ta ansvar och visa respekt 
för de material som finns i förskolan. När barn får sin röst hörd kan också vuxna 
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skapa en innemiljö som väcker barns nyfikenhet och lust att tillsammans söka nya 
kunskaper.  
 
Davidsson (2008) menar att förskolans lekrum är laddade med värderingar. 
Rummen bär på information om olika regler för vad som förväntas hända i rummet. 
Hur barn lär och hur de agerar har betydelse i hur rummen möbleras, vilka material 
som används och vilka regler som gäller. Med regler menar Davidsson 
tillgängligheten till lekmaterialen och hur lekmaterialen får flyttas i de olika rummen. 
Rummets innehåll har stor betydelse för barnet och avgör om barnet väljer att vara 
där eller inte. Innehållet är allt ifrån materialet som finns till vilka möbler som står 
där. Storleken på rummen är en annan avgörande faktor till om barn vill vistas där 
eller ej. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att utformningen av innemiljön 
signalerar vad barn kan och inte kan göra på avdelningen. Om skapandematerial och 
lekmaterial inte finns synligt i verksamheten, kan inte heller barn själva välja vad de 
vill göra. Barn blir då beroende av att en vuxen måste ge tillåtelse att det är okej att 
till exempel måla.  
 
Björklid (2005) visar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv att miljön påverkar barn på 
olika sätt, genom att forma miljön utifrån sina egna intressen och nyfikenhet. Hon 
skriver vidare att miljön ska vara utformad på ett sätt som ger barn möjlighet att leka 
olika slags lekar, lekar som är bullriga, lugna, ensamma och så vidare. Brodin och 
Lindstrand (2008) menar att alla får vara med i en lekmiljö som är tillåtande. 
Knutsdotter Olofsson (1998) har genom sina observationer sett att barn som vistas i 
verksamheter som har ett tillåtande förhållningsätt, där de får använda 
inomhusmiljön och material utifrån lekens behov, använder alla utrymmen på 
förskolan som till exempel kapprum och tvättrummet. Vilket gjorde att traditionella 
leksaker som lego och andra byggmaterial blev mer lockande när barnen ville vara 
ensamma och kände sig trötta. Annars fungerade de materialen mer som verktyg till 
en lek, till exempel att klossarna blev telefoner eller matvaror när de lekte affär. 
 
Dahlberg och Åsén (2011) berättar om Reggio Emiliaförskolor och menar att filosofin 
om inomhusmiljön skiljer sig lite från den traditionella förskolan där inomhusmiljön 
inom Reggio Emilia ses som en tredje pedagog. Inomhusmiljön speglar lärarens 
tankar om vad ett barn är och klarar av och själva utformningen av rummet talar 
även om vad som förväntas av barnet att leka med och utforska i rummet. Barnsynen 
inom Reggio Emilia bygger på att barn är medforskare och att inomhusmiljön ska 
vara motiverande, kreativ och bygga på barns egna intressen. Det är barns egna 
tankar och idéer som styr. Det är vanligt att det finns ateljéer och verkstäder på 
Reggio Emiliaförskolor. Dessa miljöer ska fungera som en plattform där barn själva 
skapar utifrån sitt eget intresse. 
 
Löfdahl (2007) visar i sina observationer att ateljén ses som ett mellanrum, där barn 
befinner sig mellan lekarna. Det kan vara av anledningar som att barnet inte har fått 
vara med de andra barnen, kommit i konflikt eller att barnet inte längre vill delta i 
leken. Ateljén blir även en plats där barnen diskuterar olika händelser eller planerar 
inför kommande lekar, det kan också var diskussioner om vem de tycker om att leka 
med och inte. Hon skriver också att barn förankrar olika kunskaper om varandra och 
sig själva kopplade till olika rum och lekmaterial. Davidsson (2008) har också forskat 
om förskolans inomhusmiljö och lyfter fram hallen som ett mellanrum, där hallen 
både signalerar en plats att vara ensam på men fungerar också som ett rum för 
gemenskap.  
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2.2 Lekens betydelse och lekmaterial i förskolan 
 
Lillemyr (2002) skriver att barn prövar, utforskar och får nya erfarenheter via leken. 
Genom att använda fantasin utvecklar de självtillit och får en känsla för det egna 
jaget. Författaren menar också att barn via leken tränar olika förmågor och lär sig att 
kommunicera och samspela med andra, får tillit i att klara olika utmaningar som 
erbjuds i leken. Åberg och Lenz Taguchi (2005) hävdar att alla barn är i behov av 
olika utmaningar och att utmaningarna ska befinna sig i det som intresserar barnet, 
för att i sin tur använda det intresset till att motivera varandra och bilda ett 
samlärande. 
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att barn utgår ifrån sina 
tidigare erfarenheter men skapar också nya. Genom kroppen och mötet med 
materialet visar barn genom lek hur de erfar omvärlden. Det är också genom leken 
som barn får en känsla av att vara delaktig och en känsla om makt, att i samvaro med 
andra få bestämma regler och lekens utformning. Via leken erfar barn olika fenomen, 
där lärande är sekundärt och leken det primära. Barn erfar hela tiden, menar 
forskarna, och det är genom erfarandet som barn skapar en bild av omvärlden, leken 
blir då en gestaltning av det upptäckta och bildar nya erfarenheter.  
 
Granberg (2003) beskriver begreppet leksaker som saker som barn leker med, allt 
som barnen tar i sina händer förvandlas till det som barnet för tillfället behöver i 
leken. Till exempel kapplastavar blir till staket för att nästa gång förvandlas till något 
som barnen kan äta. Författaren menar att leksaker har bara en mening för barn och 
det är att det ska vara roligt att leka med, leken finns för att den är rolig och lustfylld. 
Vidare berättar författaren om begreppet lekmaterial och beskriver detta som ett 
material som ska utveckla barns kroppsliga möjligheter och begränsningar. Material 
som barn kan experimentera med, utforska och som väcker deras eget intresse. 
Material som skapandematerial, utklädningskläder och hemlek, som författaren 
kallar det, där barn kan leka mamma-pappa-barn, kan väcka fantasin och få barnen 
att leva sig in i olika roller. Dessa roller ger barn en erfarenhet i att förstå den värld 
som barn lever i. Almqvist (1994) studie om lekmaterial och leksaker i förskolan visar 
ett resultat där förskolekulturens material består av tre kategorier. Den första 
kategorin bestod av skapande och pedagogiska material som till exempel dockor, 
bilar, pärlor, pennor och så vidare. Den andra kategorin bestod av slöjd, material att 
skapa med, böcker och musik. Den tredje och sista kategorin var material som stödjer 
fin och grovmotoriks funktioner. 
 
Sandberg och Vuorinen (2008:b) beskriver i sin artikel om tillgängligheten av 
lekmaterial för barn födda före 1950. Det visade sig att barn skapade lekmaterial 
utifrån de som fanns runt omkring barnet. Det fanns dock några lekmaterial som de 
använde. Det var dockor och senare även Barbiedockor. Barbiedockorna 
introducerades när barn var i skolåldern, till skillnad från nutidens barn som 
använder Barbie redan i förskolan. Studien visade även att barn idag har tillgång till 
färdiga leksaker som dockor, bilar, djur och så vidare. Författarna menar också att 
barn alltid påverkas av den tid de lever i och den miljö de befinner sig i. De ställer sig 
också frågan hur det färdiga materialet påverkar barns fantasi och kreativitet, vilket 
kan ses som begränsat när det kommer till färdiga lekmaterial. 
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2.3 Betydelsen av barns perspektiv 
 
Ärlemalm-Hagsér (2008) skriver att hur barn uppfattar och tänker kring sin vardag 
och tillvaro i förskolan är något som är viktigt att ta upp för att kunna utveckla 
kunskap om förskolan och dess verksamhet. Barn kan påverka mycket med sina svar, 
de kan påverka forskare och öka insikter för forskare. Barns egna röster är mycket 
viktiga för att förstå hur den pedagogiska verksamheten är uppbyggd. En 
demokratisk rättighet för barn är att de ska få vara delaktiga i verksamheten. Det 
handlar då om att de ska få möjlighet att påverka förskolans innehåll och uttrycka sin 
åsikt. Det är mycket viktigt att barns röster blir hörda för att de kan få vara delaktiga. 
Karlsson (2008) menar att om barn betraktas som kompetenta varelser och att de 
aktivt kan delta i verksamheten och få vara delaktiga, får barn ett egenvärde. Detta 
egenvärde kan hjälpa barn att komma längre i sin kunskapsutveckling. Författaren 
menar att om vuxna betraktar barn som ”human beings” närmar de sig ett barns 
perspektiv. Det är så de anses som medskapare och kan då få ett egenvärde. 
 
Arnér och Tellgren (2006) menar att vuxna många gånger har svårt att närma sig 
barns egna perspektiv. Vuxna planerar ofta verksamheten och aktiviteterna över 
huvudet på barn. Aktiviteterna är ofta planerade efter vuxnas tidigare erfarenheter. 
Vuxna bryr sig sällan om barnens enskilda funderingar. Att vuxna hela tiden i 
vardagen ser till barns perspektiv kan då hjälpa de att utveckla både sig själva och 
den pedagogiska verksamheten. Davidsson (2008) menar att när vuxna tar ett barns 
perspektiv, handlar det om att ta tillvara på en rad olika villkor som barn lever efter 
och även vilka erfarenheter det ger barnen, och på vilket sätt. Det handlar även om 
att försöka förstå barnens egna tankar. Det är viktigt att uppmärksamma att det finns 
många faktorer som styr när vuxna väljer att studera barns perspektiv och vara 
medvetenheten om att det är svårt att helt och hållet nå ett barns perspektiv. Detta är 
beroende av hur frågan ställs och hur barnen förstår själva frågan. Arnér och Tellgren 
(2006) anser att samtalet är ett sätt som är väldigt bra för att fånga kunskap och även 
att fånga barns egna uppfattningar. Samtalet mellan människor betyder alltid att 
kunskap utvecklas oavsett vilken miljö den utspelar sig i. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2003) skriver i sin artikel om delaktighet, att det inte räcker med att enbart 
inta barns perspektiv för att göra dem delaktiga. Utan det är när barnet själv 
uppfattar att de blir sedda och hörda, att deras initiativ och nyfikenhet tas tillvara, då 
är barnet delaktigt och har inflytande, menar författarna.  
 
Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att en bra inomhusmiljö skapas endast genom 
att ta del av barns perspektiv på inomhusmiljön, att se världen utifrån barns ögon. 
Det gör att barn får känna sig kompetenta i att vara ett barn och att deras syn på 
förändring och möjligheter tas på allvar.  
 
2.4 Tidigare forskning 
 
I en studie som gjorts av Eriksson Bergström (2013) var syftet att beskriva och 
analysera barns handlingsutrymme i relation till de fysiska olika miljöer som finns i 
förskolan. Det handlade om hur miljön var organiserad och vilka aktiviteter som 
erbjuds i miljön, relationen mellan den fysiska miljöns tillåtelse och barns egen 
påverkan. Resultatet visade att rummen var organiserade med material som passade 
till olika aktiviteter. Författarna skriver om hallen som ett mellanrum mellan hem 
och förskolan. De visar sig även i studien att på en förskola hade barnen fri tillgång 
till lekmaterialen i lekrummet. Det fanns regler för hur leken skulle gå till i rummen. 
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Resultatet visar även att pedagogerna på en förskola berättade att de hade tydliga 
regler för att de skulle kunna ha en attityd som var tillåtande när det kommer till hur 
materialet och rummen används. Det visade sig också i studien att rum som var 
planerade så att vuxna kunde ha överblick över barngruppen och även rum som var 
indelade i mindre rum, har gjort att barn hade mer fokus på lekar i bestämda 
lekteman. Det visar också att rum som har verktyg som är fysiska bidrar till att 
barnen inte lika ofta upptäcker handlingserbjudanden. Hemvrån var ett sådant rum. 
Något annat som visar sig i studien är att matrummen på en förskola styr att barn 
förväntar sig att spendera tiden till olika aktiviteter vid borden. Analysen i denna 
studie tar upp att barn upptäcker på egna sätt olika handlingserbjudanden i förskolan 
som de kan strukturera och reglera trots att det är begränsat handlingsutrymme. 
 
Engdahl (2007) har gjort en studie med barns perspektiv i fokus, om ettåringars 
berättelser om sin förskola. Engdahls motivering till studien är att barn tillbringar 
stora delar av sin tid i förskolan och har då lika rätt som vuxna att själva få bestämma 
hur miljön och aktiviteterna ska utformas. Forskaren ägnade nio månader på 
förskolan för att få möjlighet att komma nära barns livsvärld. Genom 
videoinspelningar och observationer har hon kommit fram till resultat som visar att 
barn upprepar samma lek under längre perioder, de rör sig även mellan olika 
lekaktiviteter då ett utforskande av miljön sker. Resultatet visade också att barn vid 
ett till två års ålder väljer vem de vill leka med och var.  
 
En studie gjord av Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) handlar om barns 
delaktighet och inflytande i förskolan. En av frågorna som forskarna ställde till 
barnen var: ”What would you like to do in pre-school if you could decide this by 
yourself?”(s.177). Barnen valde lek som sitt första och självklara val, även leka med 
kompisar och utomhuslek var med som val. Barnen berättade även att de ville måla, 
sy, rita och bygga med kuddar. Längre fram i studien visar det sig att barnen 
uppfattar det som att de får bestämma mer hemma än på förskolan. Forskarna kom 
fram till en slutsats som lyder att barn som tillbringar sina dagar på förskolan, bör 
själva få vara delaktiga, få fram sina åsikter och vara med och bestämma över sitt 
dagliga liv. Det är de vuxnas ansvar att både planera en verksamhet som är lärorik 
och strävar mot de mål som finns, samtidigt som barns perspektiv ska bli synliga och 
ingå i planeringen. Denna studie visar att leken är central för barnet och att de vet 
vad de vill göra med sin dag på förskolan och att de vill vara med och bestämma. Det 
blir väldigt tydligt att barn bör vara med och bestämma om hur inomhusmiljön på 
förskolan ska se ut, för att den ska spegla barnens egna intressen och för att skapa en 
förskola som tillhör barnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

3 Metod 
 
 
I detta kapitel redovisas studiens datainsamlingsmetod, genomförande, urval, 
databearbetning och analysmetod och etiska ställningstagande.  
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Studien är en kvalitativ studie med syftet att undersöka barns uppfattningar om 
förskolans innemiljö. Därför valde vi att använda öppna kvalitativa intervjuer följt av 
barns egna dokumentationer av inomhusmiljön med hjälp av en kamera. Stukát 
(2005) beskriver öppna kvalitativa intervjuer som ett sätt att få deltagarna att 
beskriva sina uppfattningar om ett visst fenomen. Stukát fortsätter med att beskriva 
det kvalitativa synsättet som en holistisk information, där delarna bildar en helhet. 
Denscombe (2009) menar att kvalitativa synsätt handlar om att gå ut med ett öppet 
sinne, det vill säga utan några förutfattade meningar att vara välinformerad i ämnet 
och att ha en riktning att gå efter.  
 
Datainsamlingen utgår ifrån att barnen själva dokumenterar inomhusmiljön utifrån 
de frågor som vi har tagit fram. Barnen har dokumenterat delar av inomhusmiljön 
genom att fotografera det som barnet själv vill lyfta fram. Vi har sedan utifrån det 
som barnet valt att fotografera, diskuterat med barnet varför just den här platsen, 
materialet eller vad det nu kan vara barnet valde att fotografera, blev valt. Detta för 
att få fram barnens egna uppfattningar och erfarenheter kring lek och inomhusmiljö. 
Lenz Taguchi (1997) skriver att dokumentationen ger barn en möjlighet att 
kommunicera sina erfarenheter och sina kunskaper. Hon menar också att barn som 
får reflektera över det som dokumenterats gör att barn får syn på sina egna tankar 
och på så sätt få fortsätta sin tankegång. Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att barn 
kan påverka mycket med sina svar, de kan påverka forskare och öka insikten för 
forskare. Barns egna röster är mycket viktiga för att förstå hur den pedagogiska 
verksamheten är uppbyggd. 
 
De färdiga frågorna som används till dokumentationen fungerade som en 
intervjuguide, den finns som stöd för oss för att dokumentationen ska få en riktning. 
Frågorna var utformade på ett sätt som ska ge barnen en stor frihet i sina svar, för att 
deras egna uppfattningar ska komma till uttryck. Frågor följdes upp med spontana 
följdfrågor, detta för att bilda ett samtal och på så sätt få fram barnens uppfattningar 
i ord. Med spontana frågor menas att vi frågar till exempel: ”berätta varför du känner 
dig glad här”. Bjørndal (2005) skriver att en färdig intervjuguide gör att samtalet blir 
mer strukturerat än om samtalet är helt utan förberedande frågor. Däremot är det 
strukturerade samtalet fortfarande flexibelt menar Bjørndal, där frågorna kan ändra 
ordningsföljd beroende på situationen.  
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3.2 Urval 
 
Undersökningen utförs på två olika kommunala förskolor i två olika kommuner. På 
den ena förskolan finns åtta avdelningar varav den deltagande avdelningen har barn 
som är mellan 1-5 år. Den andra förskolan består av fyra avdelningar och på 
avdelningen som deltog i studien var barnen mellan 3-5 år. Barnen som deltog i 
studien var 4-5 år gamla. Sammanlagt var det 11 barn som deltog. Ett av dessa 11 barn 
som deltog, svarade enbart på en fråga. Detta är ett bortfall i studien då barnet fann 
annat mer intressant och började leka istället. Stukát (2005) skriver om internt 
bortfall, med det menas att någon inte svarat på en viss fråga eller som på något sätt 
inte kan studeras på det sättet som var tänkt från början. 
 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2009) menar att bekvämlighetsurval 
är det första som finns till hands för forskaren och det som är enklast att nå. Vi valde 
att använda oss av bekvämlighetsurval eftersom vi har tillbringat fyra veckor på de 
två olika förskolorna och att barnen förhoppningsvis känner till oss, att de är 
bekväma i vår närhet och lättare kan uttrycka sin uppfattning. Davis (1998) hävdar 
att det krävs tid att lära känna ett barn och få bli inbjuden i barnet livsvärld, det krävs 
också närvaro, respekt och närhet till barnet för att skapa ett förtroende.  
 
3.3 Genomförande  
 
Första steget i genomförandet var att fråga de två valda förskolorna om vi fick 
genomföra studien på de två olika avdelningarna. Därefter befann vi oss på de två 
olika förskolorna i tre veckor, där vi bara tog tid på oss att lära känna barnen och 
skapa en god kontakt inför den kommande dokumentationen. Under vecka två fick 
alla barn ett missivbrev med sig hem (se bilaga A) där föräldrarna fick möjlighet att 
tacka nej, om de inte ville att sitt barn skulle delta i studien. Även barnen fick 
möjlighet att tacka nej både muntligt eller genom kroppsspråket, vid det tillfället som 
de blev tillfrågade om de ville delta. Barnen blev då informerade om vad som skulle 
hända och varför, att de fick avbryta när de ville. Alla barnen som deltog gjorde det av 
egen fri vilja, medan ett av barnen valde efter första frågan att avbryta sitt deltagande 
och fortsätta att leka istället. 
  
Själva dokumentationen påbörjades under den sista veckan och två barn deltog åt 
gången. Det var för att ge barnen mycket tid och för att barnet skulle hinna berätta 
klart, utan att känna stress från omgivningen. Dokumentationen krävde planering för 
att kunna anpassas till verksamhetens rutiner, eftersom avdelningens lokaler 
behövde vara tomma, för att undvika att bli störda av andra barn och vuxna. Detta 
varierar från olika förskolor, vilket gör att utförandet kan variera från förmiddag till 
eftermiddag, beroende på förskolans dagordning.  
 
Själva dokumentationen gick till på följande sätt, barnen fick en fråga av oss. Utifrån 
frågan fick de själva bestämma i tur och ordning vad de ville dokumentera. Med hjälp 
av en kamera tog barnen själva ett fotografi och efter varje fotografi som barnen tog 
samtalade vi om det som barnet valt att fotografera och antecknade barnens svar. 
Samtalet om det barnet valt att dokumentera var centralt då studiens syfte var att ta 
tillvara barnets uppfattningar. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver 
att bildanvändning är ett sätt att få fram hur barn tänker och uppfattar sin livsvärld, 
där bilden kan ligga som grund för samtalet. Som forskare är det också viktigt att 
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hjälpa barnen att fokusera på det väsentliga, då barn lätt kan sväva ut och samtala om 
det som inte är relevant för undersökningen. Men det ska ändå förtydligas att det är 
barns uppfattningar som är det viktiga i denna studie oavsett om svaren anses 
relevant eller inte ur vårt perspektiv. Arnér och Tellgren (2006) menar att det är 
viktigt att låta barnen komma till tals och att de får göra sina röster hörda, det spelar 
ingen roll hur de uttrycker sig, de ska ändå få möjligheten till det. Barn bär på viktig 
information om hur de upplever sin tillvaro och sin vardag som är viktig att ta tillvara 
på. Proceduren upprepades tills alla fem frågor var dokumenterade, vi observerade 
barnen under hela processen för att vara säker på att barnet hade en positiv 
upplevelse av undersökningen. När barnen svarat på frågorna och kände att de fått 
berätta de som barnet ville ha fram, tackade vi barnen för deras deltagande.  
 
3.4 Databearbetning och analysmetod 
 
Denscombe (2009) skriver att innehållsanalys är ett hjälpmedel för en forskare då 
denne ska analysera ett innehåll och följer en enkel procedur. Den tar upp ett flertal 
punkter. Det handlar om att välja texturval och bildurval som är lämpliga för studien. 
Nästa steg är att bryta ner texten i små bitar för att sedan arbeta ihop kategorier som 
passar för att kunna analysera materialet. Efter det är det viktigt att arbeta igenom 
texten och undersöka att den stämmer bra överrens med studiens syfte. Senare är det 
viktigt att vara uppmärksam på texten för att koda ord och meningar som passar in. 
Sedan räknas hur många gånger de olika enheterna kommer upp. Det sista handlar 
om att analysera texten när enheterna kodats, då går det att få en analys som är mer 
förfinad som försöker förklara när och varför de olika delarna kommer som de gör. 
 
När allt material var insamlat, transkriberades anteckningarna. Transkriberingarna 
skedde på datorn där frågorna till barnen var rubriker. Detta gjordes för att få en 
tydligare bild av vad barnen uppfattade utifrån frågorna. Efter att transkriberingen 
var gjord användes färgkoder, en färg för en rubrik, det ringades in och där efter var 
datainsamlingen indelad i mindre kategorier. Detta lästes och arbetades om ett flertal 
gånger för att inget av de barnen sagt skulle gå förlorat. 
 
När kategorierna var klara klipptes transkriberingar ut och styckades ner till enskilda 
små lappar. Dessa lappar placerades ut på större papper med kategorins namn på. 
Kategorierna ändrades efter hand, och nya mönster sågs om och om igen, men i 
slutresultatet har barnen kommit fram och det var det viktigaste. Huvudrubrikerna 
som användes var tagna från forskningsfrågorna. Till slut återstod sju olika 
kategorier, där fem av dem har en till två underkategorier. Varje kategori presenteras 
i resultatredovisningen tillsammans med ett karaktäristiskt citat för att barns egna 
uppfattningar ska synliggöras tydligt.  
  
Analysen gjordes på liknande sätt. Där sammanställdes liknande kategorier till en 
kategori och där plockades det som ansågs mest intressant. Även där användes 
färgkodning, detta för att tydligare kunna se hur resultatet hör samman och på vilket 
sätt. Analysen av dessa bitar presenteras i löpande text som inte innehåller kategorier 
men där texten är ordnad efter de olika frågeställningarna. Detta för att ge en tydlig 
bild av vad som analyseras.  
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3.6 Etiska Ställningstagande 
 
Alla individer som deltar i studien ska skyddas av vetenskapsrådets fyra 
grundprinciper som är, Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  
 
Vi har följt dessa fyra grundprinciper på följande sätt: Informationskravet har följts 
genom att skicka ut ett missivbrev (se bilaga A) till barnens föräldrar, missivbrevet 
innehåller bland annat information om syftet med studien. Även barnen som deltog 
har blivit informerade genom att vi berätta för barnen vad som ska hända och varför 
vi behöver barnens hjälp.  
 
Samtyckeskravet har följts genom att föräldrarna har fått möjlighet att tacka nej till 
barnets deltagande i dokumentationen genom att kontakta någon i personalen eller 
via mail till oss. Även barnen har fått möjligheten att via ord eller kroppsspråk tala 
om de vill delta eller inte. De har också fått vetskap om att de får avbryta 
dokumentationen när de vill.  
 
Konfidentialitetskravet har följts genom att skriva i missbrevet att studien är helt 
anonym och att varken förskolans namn eller avdelningens namn kommer att 
förekomma i studien.  
 
Nyttjandekravet har även det framkommit till barnens föräldrar via missivbrevet. 
Där det står att resultatet och uppfattningarna som vi tar del av från barnen endast 
kommer att användas i den aktuella studien. Barnen har fått information om att vi är 
nyfikna på hur barnen uppfattar sin inomhusmiljö och att vi har några funderingar 
som kanske barnen kan hjälpa oss med. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 
hävdar att det är otroligt viktigt att berätta för barnen vad som ska ske och varför, 
visa på att barnet är viktigt och får känna sig utvald. Eftersom vi utgår i från ett barns 
perspektiv är det viktigt att läsa av barnen och se om de deltar efter eget intresse och 
inte för att de måste. Vilket kan göra att dokumentationen avbryts för att barnet visar 
missnöje. 
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4 Resultat 
 
 
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Resultatet är uppdelat i olika kategorier 
där alla kategorier förutom två, följs av en till två underkategorier. Kategorierna är 
uppdelade utifrån studiens forskningsfrågor och inleds med en modell av de olika 
kategorierna. Varje kategori är sedan beskrivna i den löpande texten.  
 
4.1 Barns uppfattningar av innemiljön 
 

 
 
Figur 1: Barns beskrivningar av innemiljön 
 
Positiv innemiljö: Några barn beskriver förskolans innemiljö som positiv, de 
beskriver olika platser som till exempel soffan, som en plats som är mjuk och skön att 
vara i. De känner sig glada i innemiljön och ett barn beskriver detta genom att 
berätta: 
 

Jag kan vara var som helst. 
 
Platser för lugn och ro: När behovet av att vara ensam dyker upp, letar barnen aktivt 
efter en plats eller ett rum som är tomt. För att få möjligheten att dra sig undan för en 
stund. Några barn berättar om platser/rum som ger lugn och ro. En plats var soffan, 
där barn känner att de kan dra sig undan och sitta ner och läsa en bok eller bara vara. 
En annan plats var ett mindre rum som barnen kallar för legorummet, där barnen 
har tillgång till lego, meccano och bilar. Ett barn beskriver detta rum genom att 
berätta:  

Jag leker i legorummet, där är det lugn och ro. 
 

Negativ innemiljö: Några barn beskrev delar av innemiljön som negativ. Det var rum 
som uppfattades som mörka och rum som innehöll leksaker som var tråkiga. Vilket 
gjorde att även rummet kändes tråkigt. I ett av rummen som uppfattades som en 
negativ miljö fanns en tavla som har Nalle Puh som motiv (se bilaga C, bild 42). 
Tavlan påminner barnet om en film som barnet sett och berättar därför varför han 
inte tycker om tavlan i rummet: 
 

För att filmen är tråkig, det tar lång tid att titta på den. 
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Väcker minnen: Ett av rummen på förskolan som barnen kallar för hemvrå och 
dockvrån, det är ett rum som består av minikök, dockor, kläder och andra föremål 
som behövs för att leka i rummet. Ett barn menar att det är ett rum som barnet inte 
vill vara i, för att det väcker minnen av att inte få möjlighet att spela den roll i leken 
som barnet önskar. Barnet berättar detta genom att säga: 
 

Jag tycker inte om att vara där, för jag får aldrig vara pappa. 
 
Rita hemma: Ett av barnen valde pysselrummet som ett rum där barnet inte ville 
vara i. Barnet berättar varför hon inte vill vara här och säger: 
 

Jag ritar hemma.  
 

Utrymme för upplevelser: Att få röra på kroppen och uppleva musik var något som 
många barn uppfattade som en positiv känsla, något som barnen blev glada av. De 
uttryckte känslan i ord som roligt och kul. I rummet som barnen dokumenterade och 
benämnde som djungelrum, musikrum och kuddrum, fanns musikinstrument, 
kuddar, cd-skivor och cd-spelare på en höjd som barnen kom åt. Ett av barnen 
fotograferar (se bilaga C, bild 14) och beskriver upplevelsen av att vara i rummet 
genom att berätta: 
 

Det är kul att dansa. 
 

Få vara arg: Hemvrån/dockvrån är en plats som barnen tycker om och upplever 
mycket i. Detta uttrycker ett av barnen, som berättar att hon tycker om att vara i 
rummet. Anledningen till att hon tycker om att vara i rummet är för att få uttrycka 
känslan av att vara arg. Hon berättar:  
 

Jag gillar att vara här och leka arg på dockorna. 
 
 
4.2 Barns uppfattningar om möjlighet till lek i innemiljön 

 
 
Figur 2: Barns uppfattningar om möjligheter till lek i innemiljön 
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Roliga lekmaterial: Många barn valde rum utifrån de lekmaterial som fanns i 
rummen. Barnen berättade att det var roligt att leka med de olika sakerna. De 
lekmaterial som barnen lyfter fram är: pussel, klossar, dockor, lego, memoryspel och 
kapplastavar. Ett av barnen har valt det rum som barnet kallar för byggrum som det 
rum där barnet tycker bäst om att vara i och berättar varför han vill vara där: 
 

Det är kul att bygga torn och göra polishus med klossarna. Med kapplastavarna kan 
man bygga hopphinder.  

 
Positiv utmaning: I det rum som barnen kallar för storbarnsrummet finns Barbie 
dockor med tillhörande kläder. Ett barn visar i sin beskrivning av leken med Barbie 
att det är en utmaning (se bilaga C, bild 9). Hon berättar detta genom att säga: 
 

Det är kul att klä dem och det är svårt. 
 
Tråkiga lekmaterial: Många barn beskrev flera rum som negativa. Det var rum som 
innehöll lekmaterial som barnen uppfattar som tråkiga. De lekmaterial som barnen 
benämnde som tråkiga var: Barbie, hästar, bilar, duplo och gitarren. Ett av barnen 
berättar att barnet inte vill leka i sovrummet och säger: 
 

Jag vill inte leka med bilar, det är tråkigt.  
 
Möjligheter till kreativitet: Flera av barnen pratar om att pyssla är kul. Det var allt 
ifrån att pärla och rita till att klippa och måla. I det rum som barnen benämner som 
pysselrum finns allt de material som barnen nämner synligt och på barnens nivå, Ett 
av barnen berättar om vad barnen kan göra i rummet och säger:  
 

Jo man kan rita och pyssla, faktiskt göra saker, de pysslar ut saker och målar. 
 
Kompislek: De flesta barnen uppfattar att det finns många möjligheter att leka med 
kompisar på förskolan. De lekar som framkommer är: mamma-pappa-barn-lekar, 
playmobil, lägga pussel, lyssna på ljudbok, lyssna på musik och dansa tillsammans. 
Ett barn pratade om ett rum som barnet kallar storbarnsrummet. Storbarnsrummet 
innehåller lego, Barbie, playmobil, målarfärger, plankor och spikar där allt 
lekmaterial fanns på barnens nivå. Barnet fotograferar en av leksakslådorna (se 
bilaga C, Bild 27) och beskriver detta genom att berättar: 
 

Det finns mycket att välja på. 
 

Rollekar: Rollekar var något som några barn beskrev som roliga lekar när man leker 
med en kompis. Det var lekar som att leka häst, dels genom att själv vara häst och 
dels genom att leka med leksakshästar. Även hemvrån/dockvrån beskrevs som kul att 
leka tillsammans i och att få klä ut sig. Ett barn berättar vad de brukar leka i rummet 
och beskriver vilka roller som barnen brukar välja emellan, genom att berätta:  
 

Man kan vara storebror, bebis eller mamma. 
 
Klossar attraherar kompisar: Klossar var ett material som inte bara beskrevs som 
roligt och att det var kul att bygga med dem. Klossarna sågs också som ett material 
som lockar till sig andra barn. Ett barn beskriver detta genom att berätta: 
 

Jag leker med klossarna, då kommer en kompis och leker med mig. 
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5 Resultatanalys 
 
 
I detta kapitel redovisas studiens resultatanalys med stöd av litteraturen.  
 
Resultatet visar att barnen har ett stort behov av att vara ensamma, de söker själva 
aktivt upp platser där möjlighet till att vara ensam finns. Det visar även att barnen 
har ett stort behov av att vara på platser som är lugna. Det kan vara platser där de 
leker tillsammans med andra men det viktiga är att de är lugnt och att de kan varva 
ner. Granberg (2003) menar att det ska finnas utrymmen där barn kan få en lugn 
stund och dra sig undan ett tag. De lugna platserna ska erbjuda möjligheter till 
stillsamma lekar, ensamlek och tid för eftertanke. Detta visar sig vara viktigt för 
barnen i förskolan och det kan tolkas som att det är ett behov barnen har, behov av 
att kunna gå ifrån och varva ner. Studien visar även att barnen är glada på förskolan 
och trivs där. De kan vistas överallt på förskolan. I Lpfö98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att miljön ska vara inbjudande, öppen och 
innehållsrik. Detta kan tolkas som att barnen trivs på förskolan, att miljön passar 
barnen och att de då upplever miljön på förskolan som positiv, inbjudande och rolig.  
 
Studiens resultat visar att barn har ett behov av att röra på kroppen och att uttrycka 
känslor och annat med kroppen. Det verkar vara viktigt att få uttrycka sig estetisk då 
barnen talar om att det är roligt att dansa, spela gitarr och liknande. Granberg (2003) 
pratar om begreppet lekmaterial och beskriver detta som ett material som ska 
utveckla deras möjligheter och begränsningar med kroppen. I Lpfö98/10 
(utbildningsdepartementet, 2010) står det att barns ska vistas i en verksamhet där 
barns egna fantasier, planer och kreativitet tas tillvara. Det här kan förstås som att 
barnen har behov av att röra på sig och att de finner detta lustfyllt. Det kan vara att 
barnen vill ha möjligheter att få utveckla kroppens begränsningar.  
 
Resultatet visar även att det är jobbigt att bli exkluderad i leken, känslan av att inte få 
vara med. Det är viktigt att barnen får prova på den roll de vill erfara. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att barn utgår ifrån sina tidigare 
erfarenheter men skapar också nya. Genom kroppen och i mötet med materialet visar 
barn genom lek hur de erfar omvärlden. Det är också i leken som barn får en känsla 
av att vara delaktiga och får en känsla av makt, genom att i samvaro med andra få 
bestämma regler och lekens utformning. Upplevelsen av att vara exkluderad i leken 
kan vara en engångsföreteelse men också en upprepad erfarenhet, vilket kan betyda 
att förskollärare i förskolan behöver befinna sig i närheten av barns lek för att kunna 
ge det stöd som barn kan behöva i olika situationer. Brodin och Lindstrand (2008) 
menar att alla får vara med i en lekmiljö som är tillåtande. Något annat som uppkom 
i studien är att det är kul att testa olika uttryckssätt, som att vara arg. Leken ger 
barnen förutsättningar att själva visa känslor. Granberg (2003) skriver att olika lekar 
som till exempel hemlek kan väcka fantasi och få barnen at leva sig in i olika roller. 
Dessa roller ger barnen en erfarenhet i att förstå den värld som barnen lever i. Båda 
exemplen visar att innemiljön påverkar barnet på många olika sätt. 
 
Det framkommer i studien att det är olika hur barnen använder lekmaterial och hur 
det värderade materialet är kan anses som viktigt. Om barnen upplever att 
materialen är tråkiga, väljer de att inte leka med detta och ibland väljer barnen även 
bort rummen. Granberg (2003) menar att leksaker har bara en mening för barn och 
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det är att det ska vara roligt att leka med dem, leken finns för att den är rolig och 
lustfylld. Om barnen upplever lekmaterialet som positivt och kul, väljer de materialet 
och då även att vara i rummen. Davidsson (2008) skriver om tillgängligheten till 
lekmaterialen och hur lekmaterialen får flyttas i de olika rummen. Rummets innehåll 
har stor betydelse för varför barnet väljer just det rummet och vad de ska göra där. 
Det här kan uppfattas som att barnen påverkas av materialen i rummen. Innehållen i 
rummen betyder mycket för barnen och styr om de vill vistas och leka i rummet eller 
ej. De väljer medvetet bort rummen p.g.a. tråkiga lekmaterial. Ur barnens svar visar 
det sig tydligt att de material barnen pratar om är synliga material, inga inlåsta 
material i skåp eller lådor. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att det också är 
viktigt att innehållet blir synligt i rummen och att barnen själva kan hämta och 
använda de saker som barnen behöver för leken eller i den skapande processen. Detta 
kan förstås som att barnen bara är medvetna om materialen som är synliga. De 
kanske inte vet allt material som finns i skåp och lådor. 
 
Det som framkommer i studien är att det är viktigt för barnen att ha kompisar, att det 
finns rum ordnade för kompislek. Barnen pratar om att det finns många möjligheter 
till kompislek. Barnen berättar att alla typer av material väljs när det kommer till att 
leka tillsammans med en kompis. I Lpfö98/10 (utbildningsdepartementet, 2010) står 
det att miljön på förskolan ska vara trygg och barnen ska kunna växla mellan olika 
aktiviteter. Detta kan tolkas som att nästan alla eller de flesta aktiviteterna gick bra 
att leka tillsammans med en kompis. Det är kompisen i sig som är kul och intressant 
och inte rummet eller aktiviteten. Något annat som studien visar är att rollekar, 
utklädning, leka häst och mamma-pappa-barn är vanligt när det gäller kompislek. De 
handlar om att det är roligt att inta olika roller och förvandlas till dessa. Barnen 
gestaltar nya saker, de blir hästar, mamma, pappa och så vidare. Granberg (2003) 
menar att material som barnen kan experimentera med, utforska och som väcker 
deras eget intresse. Material som skapandematerial, utklädningskläder och hemlek 
som författaren kallar det, där barnen kan leka mamma-pappa-barn, kan väcka 
fantasin och få barnen att leva sig in i olika roller. Dessa roller ger barnen en 
erfarenhet i att förstå den värld som de lever i. Det här kan uppfattas som att 
möjligheten till fantasi och att inta en ny roll är viktigt för barnen. Det finns många 
material som lockar till kompislek, ett barn berättar om klossarna som ett material 
där det kanske kommer en kompis och leker tillsammans. Det är då material som 
värderas högt och där de ofta är fler barn som leker. Davidsson (2008) tar upp att det 
finns flera studier som visar att förskolans lekrum är laddade med värderingar. 
Rummen bär på information om olika regler för vad som förväntas ska hända i 
rummet. Det här kan förstås som att barnet inte vill vara ensam och när denne blir 
ensam, väljer barnet att leka med material som lockar en kompis. Därav kan det 
tolkas som viktigt att ha en kompis att leka med hela tiden. 
 
Resultatet visar att barn tycker om att pyssla och måla, de upplever att ett sådant rum 
har många möjligheter. Det är skapandet som är i fokus, aktiviteten är fri och 
fantasifull. Dahlberg och Åsén (2011) menar att barnsynen inom Reggio Emilia 
bygger på att barn är medforskare och att inomhusmiljön ska vara motiverande, 
kreativ och bygga på barns egna intressen. Det är barns egna tankar och idéer som 
styr. Det är vanligt att det finns ateljéer och verkstäder på Reggio Emilia förskolor, 
dessa miljöer ska fungera som plattformer där barnen själva skapar utifrån sitt eget 
intresse. Ett barn känner att de inte vill vara i pysselrummet för att denne kan rita 
hemma. Det kan tolkas som att denne inte utmanas av sådana typer av aktiviteter. 
Det kan också uppfattas som att pyssel inte är något som passar för det här barnet. 
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Ett annat resultat kan tolkas som att barn känner sig utmanade i miljön, det kan då 
vara att de tillsammans med lekmaterialen, i detta fall är det Barbie som barnet 
berättar om, att klä på och av dessa, det upplevs som kul och svårt. I läroplanen för 
förskolan Lpfö98/10 (utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolan ska 
erbjuda barn en miljö som är utmanade och lockande både i lek och i aktiviteter. 
Detta kan tolkas som att barnen vill utmanas och att de känner spänning i 
utmaningen och att den är spännande. Det kan även vara att de vill utvecklas och att 
de gör det genom att utmanas, att de utvecklas när det upplevs som svårt. 
 
 
6 Diskussion  
 
 
I detta kapitel redovisas studiens resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsatser, 
pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Många av barnen i studien uppfattade innemiljön på förskolan som positiv och 
innehållsrik. Det framkom även uppfattningar om leksaker och rum som uppfattades 
som tråkiga, mörka och platser som väckte minnen av att vara exkluderad i leken. Att 
innemiljön i vissa fall uppfattades som mörka och med ett tråkigt innehåll kan ha att 
göra med att innemiljön kanske inte förändras mycket. Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) menar att innemiljön måste vara föränderlig och anpassas efter de barn som 
finns på förskolan. Författarna menar också att barn använder och agerar i rummen 
genom de signaler som rummen sänder ut och inte alltid det som vuxna har tänkt att 
barnen ska använda rummen till. Barnen måste också bli delaktiga menar författarna 
i hur rummen är ordnade och hur de ska handskas med materialen, vilken plats alla 
saker ska ha. Denna delaktighet gör att barn får möjlighet till att kunna ta ansvar och 
visa respekt för de material som finns i förskolan. När barn får sin röst hörd kan 
också vuxna skapa en innemiljö som väcker barns nyfikenhet och lust att tillsammans 
söka nya kunskaper. Om barnen hade blivit tillfrågade hur de skulle vilja förändra 
innemiljön, skulle de säkert komma med en massa bra förslag, vilket också skulle 
göra att barn blir mer delaktiga i innemiljöns innehåll och utformning. Knutsdotter 
Olofsson (2003) hävdar i sin forskning att en bra inomhusmiljö skapas endast genom 
att ta del av barns perspektiv på inomhusmiljön, att se världen utifrån barnens ögon. 
Det gör att barnen får känna sig kompetenta i att vara ett barn och att deras syn på 
förändring och möjligheter tas på allvar. Detta är även något som beskrivs av 
Samuelsson och Sheridan (2003) som menar att det är när barnet själv uppfattar att 
de blir sedda och hörda, att deras initiativ och nyfikenhet tas tillvara, då är barnet 
delaktig och har inflytande menar författarna.  
 
Barnen uttryckte även behov av ensamlek, platser där de kan gå ifrån och få vara 
ifred. De behöver lekmaterial som är anpassade till ensamlek. Detta är något som 
visat sig tydligt i resultatet. Dessa platser betyder mycket för barnen. När barnen får 
möjlighet till att vistas på lugna platser, kan de även få chansen att varva ner, vilket 
kan vara väldigt viktigt för barn som har långa dagar på förskolan. Det visar sig även 
att de platser som barnen söker sig till är de områden som har en soffa med 
tillhörande böcker, eller leksaker som pussel och lego. Saker som inte kräver mycket 
samvaro med andra utan saker som barnet själv kan sitta och leka med.  
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Sandberg och Vuorinen (2008:a) skriver att det är viktigt för barn att ha hemliga 
platser där de inte blir sedda. Det kan vara platser som en vind, en låda eller ett 
enskilt litet rum. Hemliga lekvärldar är en pedagogisk utmaning menar forskarna.  
Det visar sig också i resultatet att barn även värderar de tavlor som finns på väggarna 
i förskolan. Ett barn berättade om en tavla som gjorde att denne valde bort ett rum, 
den påminde om något som barnen förklarade som tråkigt. Är det någon tanke 
bakom det i miljön? Varför hänger tavlan där? Kan det vara att barnen ska få vara 
med och bestämma vad de vill ha på väggarna på deras avdelning? Eller ska det vara 
neutrala som Granberg (2003) menar att väggarna på förskolan ska ha en låg profil, 
den ska inte säga barnen något utan bara finnas där. I Sheridan och Pramling 
Samuelssons (2001) studie visar det sig att barn uppfattar att de får bestämma mer 
hemma än på förskolan, vilket ledde till slutsatsen att barn som tillbringar sina dagar 
på förskolan bör själva få vara delaktiga, få föra fram sina åsikter och vara med och 
bestämma över sitt dagliga liv. Kan det vara att barnen får bestämma mer hemma än 
på förskolan?  
 
Förskolorna bör arbeta aktivt för att ha en tillåtande lekmiljö, där alla barnen får vara 
med och leka. I Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolan 
ska erbjuda barnen en miljö som är trygg. Det gäller att pedagoger i detta fall är 
lyhörda. Miljön väcker minnen hos barnen, det visar sig i resultatet. Platser väcker 
minnen, positiva som negativa. Där kan det vara bra att få detta barn att se platsen 
med andra ögon, där det är kul och spännande. Barnens känslor bör tas till vara på. I 
resultatet framkom att barnen vill ha möjlighet att vistas på platser där de kan prova 
olika uttryckssätt, där de kan få testa olika känslor, dansa och röra på kroppen. Det 
här kan vara viktigt för barnen och därför bör detta tas tillvara på. Alla val som 
barnen gjorde innehöll rum som var ordnade pedagogiskt. Tanken är då om det är i 
dessa rum de förväntas vara? De har inte valt några såkallade mellanrum alls och det 
hade varit intressant att frågat barnen om det finns platser i innemiljön där de inte 
får vara? Knutsdotter Olofssons (1998) har genom sina observationer sett att barn 
som vistas i verksamheter som har ett tillåtande förhållningsätt, där de får använda 
inomhusmiljön och material utifrån lekens behov, använder alla utrymmen på 
förskolan som till exempel kapprum och tvättrummet. 
 
Ett rum där skapande ligger i fokus nämns ofta i resultatet och ses som ett positivt 
rum med många spännande saker att göra. Ett barn berättar att barnet kan göra 
dessa aktiviteter hemma, vilket i det här fallet var att rita. Tanken som väcktes hos 
oss då var om detta barn inte utmanas i detta rum? Eller kan det vara att skapande 
inte föll det här barnet i smaken, det var helt enkelt inte kul. Medan ett annat barn 
lyfter en aktivitet i att sätta på kläder på Barbiedockorna och ser detta som en 
utmaning och att det därför är kul med aktiviteten. Dahlberg och Åsén (2011)  
beskriver barnsynen inom Reggio Emilia som bygger på att barn är medforskare och 
att inomhusmiljön ska vara motiverande, kreativ och bygga på barns egna intressen. 
Det är barns egna tankar och idéer som styr. Kanske barnet som inte vill rita på 
förskolan ska få annat material presenterat för sig, för att skapande verksamhet ska 
bli mer lustfyllt och passa barnets eget intresse. Arnér och Tellgren (2006) menar att 
vuxna många gånger har svårt att närma sig barns perspektiv. De vuxna planerar ofta 
verksamheten och aktiviteterna över huvudet på barnen och aktiviteterna är 
planerade efter vuxnas tidigare erfarenheter. Vuxna bryr sig sällan om barnens 
funderingar. Att vuxna hela tiden ser till barnens perspektiv kan hjälpa dem att 
utveckla både sig själva och verksamheten.  
 



 18 

6.2 Metoddiskussion 
 
Den kvalitativa metod som ligger till grund för studien har varit en metod som 
fungerat väldigt bra. Studiens grund ligger i samtal med barn och dokumentation och 
då passar denna metod bra. Stukát (2005) menar att den viktigaste uppgiften för det 
kvalitativa synsättet är att tolka och även att förstå resultat som visar sig i studien. 
Det handlar inte om att generalisera, förutsäga eller förklara. Något som uppkommit 
under processens gång är att tankarna har startat, tankarna om att resultatet hade 
kunna blivit annorlunda om de barn som deltog i studien gått in en och en istället för 
att gå in två och två. En anledning till detta är att det var nära att barnen tappade 
motivation och intresse när de fick vänta på sin tur. De fick vänta medan det andra 
barnet fick en fråga och fick ta sitt fotografi. Anledningen till att de var två barn var 
för att de skulle ha varandra som stöd och inte känna sig utsatta i denna situation. 
Kunde bortfallet ha undvikits om de gått en och en? Tröttnade barnet på att vänta? 
Var det roligare att leka?  
 
En annan fundering som kommit upp under processens gång är att vi kunde ha frågat 
barnen flera följdfrågor och inte bara ”berätta varför du valde att fotografera det här 
rummet”?, utan fler frågor som, vad skulle du vilja ha i det här rummet, om du fick 
välja? Vilka leksaker skulle du vilja ha på förskolan? Vad vill du hellre leka med 
eftersom ”bilar” är tråkigt? Då hade resultatet blivit större och innehållit mer. Även 
antalet frågor hade kunnat vara färre, barnen fick nu svara på fem frågor, men tre 
frågor hade varit mer lagom. Frågorna som ställdes till barnen var öppna, vilket 
betyder att de fick svara fritt och det var inga frågor de kunde svara ja eller nej på. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att intervjua barn är en svår 
konst, där det krävs ett flertal genomförda barnintervjuer för att se mönster. Vilka 
frågor som fungerar, hur barnen uppfattar frågorna och vilka följdfrågor fungerar 
respektive inte fungerar och så vidare. Något annat som väckt tankar hos oss är om 
frågorna kunna formulerats annorlunda? Kunde de ha ställt på något annat sätt? 
Annars uppfattas valet av metod som relevant för studien och att vi ändå fick många 
överraskande svar och känner att vi fick en inblick i barnens värld och hur de 
uppfattar den.  
 
6.3 Slutsatser 
 
Det som tidigt väckte intresse hos oss var en fråga som uppkommit under processen. 
Det handlade då om ifall barnen varit delaktiga i att ordna miljön och valt material, 
hur skulle då miljön och rummen vara uppbyggda? Vilka material hade funnits? Vilka 
aktiviteter hade barnen valt i rummen? Vi anser att det är viktigt att låta barnen 
komma fram och få göra sina röster hörda, att de kan få chansen att vara delaktiga i 
att ordna innemiljön på förskolan. Här är det viktigt att pedagogerna medvetet tar ett 
barns perspektiv och ser på situationer med barnens ögon i Lpfö98/10 står det att 
arbetslaget ska arbeta för att barnens delaktighet och deras inflytande i 
dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och 
hur deras perspektiv, deras utforskande, olika frågor och egna idéer tas till vara. 
Barnen bär på information som är viktig och de har mycket att tala om och berätta 
om sin egen vardag och hur den upplevs. Det är även viktigt att se rummen och 
aktiviteterna med barnens ögon och tänka vad detta har för betydelse för innemiljön. 
Innemiljön är viktig för barnen som är på förskolan och de spenderar mycket tid där.  
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Om barnen fått ordna innemiljön, skulle det tydligare visa om barnen trivs på 
förskolan eller inte, och även om de känner nyfikenhet och lust att lära. 
 
Slutsatsen för den här studien blir då att barn skapar ett eget förhållningssätt till 
inomhusmiljön som stämmer överens med deras egna intressen och behov. Utifrån 
de förutsättningar och det som innemiljön erbjuder söker barn aktivt efter det som 
passar dem bäst för stunden. 	  
 
6.4 Pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor 
 
Denna studie har lyft fram innemiljöns betydelse för barn, där barns olika 
uppfattningar har bidragit till viktiga insikter i hur barn uppfattar innemiljön i 
förskolan. Viktiga insikter som att barn aktivt söker avskilda och lugna platser för att 
skapa lugna stunder under dagen. Barnen visar också att kompislek är viktigt och att 
innemiljöns utformning och innehåll ger många möjligheter till samlek. Det ska 
också lyftas att valet av dekoration på avdelningen påverkar huruvida barn uppfattar 
rum som intressanta eller inte. Alla dessa insikter är viktiga för förskollärare att 
beakta, när de planerar den pedagogiska inomhusmiljön och som bara fokuserar på 
att innemiljön ska främja lärande, utan också skapa trygghet, lugn, och vara 
utmanande för barnen. Detta är något som förskollärare på bästa sätt uppfyller när 
de lyssnar till barnen och ser till deras perspektiv. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) menar att barn alltid utgår ifrån sina egna erfarenheter och sitt sätt 
att erfara världen. Författarna ställer sig frågan hur förskollärare ska träna förmågan 
att erfara hur barn förstår sin omvärld ur barns perspektiv.  
 
Det skulle därför vara intressant att forska om hur förskolan skulle se ut om barnen 
är delaktiga i utformningen av inomhusmiljön, hur skulle den då se ut? Skulle den 
vara annorlunda än vad den är idag? Vilka lekmaterial skulle barnen vilja ha och vilka 
skulle de välja bort. Många av de uppfattningar som barnen presenterat i studien var 
nya för oss och detta är något som vi kommer att ta med oss i rollen som blivande 
förskollärare med ett förhållningssätt att barns tankar och idéer är viktiga och att de 
är värdefulla i utformningen av förskolans verksamhet. 
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Bilaga A: Missivbrev 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Cornelia och jag läser sista terminen på lärarutbildningen med 
inriktning lek, lärande och utveckling. Jag läser på mälardalens högskola. 
Jag ska skriva ett examensarbete som handlar om hur barn upplever 
miljön i förskolan i relation till leken. Frågorna i arbetet är följande: 

1. Var tycker du bäst om att leka? 
2. Var leker du om du vill leka ensam? 
3. Var leker du om du leker med en kompis? 
4. Var leker du om du är glad? 
5. Vart tycker du inte om att leka? 

 
Den metod jag valt att använda mig av är dokumentation. Det handlar då 
om att barnen själva får dokumentera platser utifrån frågorna ovan. Så 
som att jag frågar barnen frågor som var tycker du bäst om att leka? Så 
får barnen dokumentera den platsen med en kamera. 
 
I denna studie kommer inga namn att användas, varken barnens eller 
förskolornas namn. De kommer att vara helt anonyma i studien. 
Deltagandet är frivilligt och barnen kan avbryta när som helst.  
 
Jag skriver detta arbete tillsammans med en tjej som heter Cathrine som 
går i min klass. Hon gör samma studie på en annan förskola. 
 
Vid frågor, funderingar eller synpunkter är ni välkomna att kontakta mig. 
Om ni inte vill att ert barn ska delta så kan ni även kontakta personalen 
på förskolan. 
 
Cornelia Pasto  
Cpo10001@student.mdh.se 
 
 
Handledare för examensarbetet 
Anette Eriksson 
Anette.eriksson@mdh.se 
 
 
 



 

Bilaga B: Samtalsfrågor 
 
 

1. Var tycker du bäst om att leka? 
2. Var leker du om du vill leka ensam? 
3. Var leker du om du leker med en kompis? 
4. Var leker du om du är glad? 
5. Vart tycker du inte om att leka? 

Varje fråga följdes av frågor som till exempel: varför är det här rummet bäst att 
leka i? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga C – Barns egna fotografier 
 
 
 Var tycker du bäst om att leka? 
 

   
Bild 1 Bild 2 Bild 3 

   
Bild 4 Bild 5 Bild 6 

    
Bild 7 Bild 8                  Bild 9  Bild 10 

 
          Bild 11 

 
 
 
 



 

Var leker du om du vill leka ensam? 
 

   
Bild 12 Bild 13 Bild 14 

  
Bild 15 Bild 16 Bild 17 

      Bild 18 Bild 19 Bild 20 Bild 21   
 
Var leker du om du leker med en kompis? 
 

    
Bild 22 Bild 23 Bild 24 
 
 



 

   
Bild 25 Bild 26 Bild 27 

    
 Bild 28 Bild 29 Bild 30 Bild 31 

 
Var leker du om du är glad? 
 

    Bild 32 Bild 33 Bild 34 

     Bild 35 Bild 36 Bild 37 Bild 38 

    
 Bild 39 Bild 40 Bild 41 

 



 

Var tycker du inte om att leka? 
 

   
Bild 42 Bild 43 Bild 44 

    Bild45  Bild 46 Bild 47 

   Bild 48                           Bild 49 Bild 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga D: Arbetsfördelning 
 
 
Vi har valt att dela upp arbetet så mycket det går, vilket innebär att vi har delat upp 
litteratur för att ha lika mycket att läsa. Litteraturdelen har vi sedan skrivit 
tillsammans. Cornelia skrev grunden för inledningen, sedan diskuterade vi och 
finslipade den tillsammans. Metoden har delats genom att Cathrine har skrivit 
grunden i datainsamlingsmetod, genomförande och etiska ställningstagande. Medan 
Cornelia har skrivit grunden i delarna urval, databearbetning och analysmetod. Vi 
har sedan tillsammans diskuterat delarna för att vi båda ska förstå dem och få 
möjlighet att ge förslag på förbättringar. Med resultatdelen satt vi tillsammans och 
färgkoda transkriberingarna, för att hitta lämpliga kategorier. Cathrine skrev sedan 
ihop resultatet utifrån den struktur och innehåll som vi gemensamt kommit överens 
om. Vi diskuterade även de övriga delarna tillsammans för att sedan dela upp själva 
skrivandet. Cornelia skrev ner resultatanalysen, metoddiskussionen, sina tankar i 
resultatdiskussionen och pedagogisk relevans. Cathrine skrev klart 
resultatdiskussionen, slutsatser, pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor. Allt 
innehåll som finns i studien har vi tillsammans gått igenom och diskuterat med 
varandra, vad som ska vara med, ändras och utvecklas. Inget har lagts in i 
examensarbetet utan den andras godkännande. Vi har även haft daglig kontakt via 
facebook, sms och telefon. Utöver det har vi haft en till två träffar i veckan då vi sitter 
tillsammans och går igenom den informationen som vi har samlat in. Medan 
träffarna blev fler i slutet av arbetet, där vi träffades nästan varje dag.  
 


