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Denna undersökning syftar till att undersöka inomhusmiljön och materialet vid två 

förskolor för att se hur dessa påverkar leken. Vid insamling av data har observationer 

använts. Observationerna har skett på en avdelning på respektive förskola där miljön 

och barnens lek har legat i fokus. Resultatet visar att miljö och material har en stor 

betydelse för barnens lek och var de väljer att befinna sig. Barnen förflyttar sig alltså 

till en miljö som lämpar sig för den lek som de leker. En slutsats är att barnens 

medverkan i utformandet av inomhusmiljöerna på förskolan är viktig då barnen 

väljer miljö efter lek. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Miljö, Material, Lek, Förskola, Barn 



 

 

   



 

 

Innehållsförteckning 

  ........................................................................................................................................ 3 

1 Inledning ..................................................................................................................1 

1.1 Syfte och forskningsfrågor .................................................................................1 

1.1.1 Uppsatsens disposition .............................................................................. 2 

1.1.2 Begreppsdefinitioner .................................................................................. 2 

2 Bakgrund ................................................................................................................. 3 

2.1 Det sociokulturella perspektivet, en teoretisk utgångspunkt med fokus på lek 
i relation till miljö. ...................................................................................................... 3 

2.1.1 Tidigare forskning ...................................................................................... 5 

2.1.2 Lek .............................................................................................................. 5 

2.1.3 Miljö ................................................................................................................ 6 

3 Metod ....................................................................................................................... 8 

3.1 Datainsamlingsmetod ....................................................................................... 8 

3.1.1 Urval ........................................................................................................... 9 

3.1.2 Etiska ställningstaganden .......................................................................... 9 

3.1.3 Undersökningens process .......................................................................... 9 

4 Resultat .................................................................................................................. 10 

4.1 Observationer av miljöer, lek och material i förskola A .................................. 11 

4.1.1 Miljöbeskrivning av förskola A ................................................................. 11 

4.2 Observationer av miljöer, lek och material i förskola B .................................. 15 

4.2.1 Miljö och material beskrivning av förskola B ........................................... 15 

4.3 Resultatanalys av förskola A och B .................................................................. 17 

4.3.1 Barns möte med miljön ............................................................................. 17 

4.3.2 Sammanfattning av resultatanalysen ...................................................... 21 

5 Diskussion ............................................................................................................. 21 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................. 21 

5.1.1 Resultatdiskussion ................................................................................... 22 

5.1.2 Slutsatser .................................................................................................. 25 



 

 

5.1.3 Pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor ........................................ 25 

6 Referenser ............................................................................................................. 27 

7 Bilaga ..................................................................................................................... 29 

 

 

 

  



1 

 

1 Inledning 

Denna undersökning syftar till att undersöka inomhusmiljöer, lek, material och dess 
betydelse. Enligt Sandberg och Vuorinen (2008) så väcker miljöer minnen hos oss 
människor, då den fysiska miljön har både sociala, emotionella och kulturella 
dimensioner. Under människans tidigare år så upptäcks omvärlden och erfarenhet-
erna utökas under hela livet. Stor betydelse för barnens socialisation är hemmet, 
lekområden men även förskolan som arena. Genom att vistas i olika miljöer så skapar 
barnen nya relationer till de platser de vistas på. Strandberg (2009) menar att synen 
på miljön förändras radikalt när barnet exempelvis lär sig att gå, barnens syn på 
miljön påverkas även beroende på vilken aktivitet som de deltar i. Vidare menar han 
att lek och lärande hos barnet ökar genom att flytta ner material i barnens höjd. 
Därför anses det vara viktigt att rummen tydligt visar vad som förväntas ske i 
rummen. Lillemyr (2002) menar att leken kan användas pedagogiskt men att den då 
kan behöva vara styrd till en viss del, bland annat genom att ordna miljö och material 
efter behov. Vidare menar han även att leken är viktig då den stimulerar barnens 
kreativitet och fantasi på ett lustfyllt sätt om ingen bedömer dem. Att få möjlighet att 
leka i förskolan kan ses även som en viktig del i den sociala fostran där barnen lär sig 
att söka kontakt, lär sig att acceptera sociala regler men även att känna omsorg för 
andra. Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter också vikten av att använda sig av fantasi i 
leken. Hon menar att barnen genom fantasi transformerar olika ting i miljön till 
något helt annat, som exempel kan en rad stolar transformeras till en buss. Genom 
denna typ av lek kan barnen utforska hur det är att åka buss eller hur det är att rida 
på en häst, vilket skapar erfarenheter hos barnen. I läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) står det att förskolan ska erbjuda en miljö som är trygg och lockar 
barnen till lek. Genom utforskande och inspirerande miljöer så främjas barnens lek. 
Genom lek får barnen möjligheter till att kommunicera, bearbeta känslor och 
händelser. Lockas barnen till lek i miljöerna som förskolan erbjuder? 

Vi har valt detta ämne då vi har ett stort intresse för leken och miljöns utformning 
där vi tar stöd av tidigare forskning om att leken är en oerhört viktig del under 
barnens första år. Miljön har en stor inverkan på barnens vardag och vad de väljer att 
aktivera sig med därför vill vi skapa oss djupare kunskaper kring just detta ämne.    

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka om inomhusmiljöerna vid två förskolor är utformade så att de 
lockar till lek samt om det finns material tillgängligt.  

Hur lockas barn till lek i de inomhusmiljöer som förskolorna erbjuder? 

Vilken typ av material använder sig barnen av och hur lockar dessa till lek? 
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1.1.1 Uppsatsens disposition 

Föreliggande undersökning kommer som tidigare nämnts i syftet att behandla 
inomhus miljöernas utformning och hur den lockar barnen till lek, samt undersöka 
hur materialet lockar till lek och om det finns tillgängligt. 

Uppsatsens bakgrund är uppdelad i en underrubrik och tre under underrubriker. Till 
en början beskrivs artiklarna och avhandlingarna som vi använder oss av i 
undersökningen. Tillvägagångsätt kommer beskrivas av vår teoretiska utgångspunkt 
som därefter följer en beskrivning som tar en utgångspunkt i ett sociokulturellt 
perspektiv och därefter följer en översikt av litteratur och tidigare forskning.  

Metodavsnittet struktureras utifrån en underrubrik och tre under underrubriker där 
vi belyser val av metod för insamling av data. Här beskrivs också undersökningens 
urval, etiska ställningstaganden samt undersökningens process.  

I resultatavsnittet beskrivs de olika miljöer som har undersökts i respektive förskola. 
Tio olika observationssituationer kommer lyftas fram med beskrivningar av 
situationerna och vad som skett för att sedan analyseras. Efter analysen kommer en 
sammanfattning av resultatet med en beskrivning av vad resultatet tyder på.  

Avslutande diskussionsdel inleds med en metoddiskussion följt av en resultat 
diskussion, undersökningens slutsatser och pedagogisk relevans och nya 
forskningsfrågor. 

1.1.2 Begreppsdefinitioner 

 Miljö 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok (2004) så är miljö ett ord som syftar till 
samspelet mellan människor och omgivningen som de vistas i. I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) står att miljön ska vara innehållrik och inbjudande. 
Miljön ska främja lek och kreativitet och stärka barnens intresse för att erövra nya 
färdigheter. Vidare står även att miljön ska utformas efter barnens behov och 
intressen.  

 Material 

Materia är enligt Nationalencyklopedins ordbok (2004) en fast form som kan 
användas exempelvis i konstruktion av något. Material kan vara framställda i plast, 
metall och stål. Men det finns även material som förekommer naturligt vilket kan 
vara sten eller trä. Material i denna undersökning syftar till leksaker, konstruktions 
material och pyssel som är vanligt förekommande material på förskolan enligt 
Nordin-Hultman (2004).  

 Lek 

Lekdeltagarna meddelar varandra att det är en lek som pågår genom att berätta att 
det är en lek och att det är på låtsas. Barns lek har alltid ett föreställande och dessa 
föreställningar kan påverka de yttre föreställningarna genom att en stol exempelvis 
kan bli en häst (Nationalencyklopedin, 2004). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) står att leken är viktig för barnens utveckling och lärande.  



3 

 

I lekens olika former så stimuleras inlevelse, kommunikation, fantasi samt förmågan 
att samarbeta och lösa problem. Barnet ges även möjlighet att genom lek uttrycka och 
bearbeta upplevelser, erfarenheter och känslor.  

Ytterligare definitioner av dessa begrepp beskrivs i bakgrundskapitlet tillsammans 
med litteratur och tidigare forskning för att ge en djupare beskrivning av dess bety-
delse. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras vår sökprocess för att finna relevanta artiklar och 
avhandlingar. Här presenteras vår teoretiska utgångspunkt genom tidigare forskning 
som är av relevans för vår undersökning.  

Sökningar har utförts via databaserna ERIC och SWEPUB. Vid en av sökningarna 
förvaldes utbildningsnivåer i varje sökning, vi valde då Early Childhood Education, 
Kindergarten och Preschool Education. Vi använde oss även av begränsningen peer 
reviewed vid varje sökning. Sökningen inleddes med sökorden child*, play* och fick 
då 69 träffar och valde ut två artiklar. Vi har även sökt på ord som child*, space* och 
indoor, vilket gav 64 träffar med en relevant artikel. Även sökord som play, learning 
och toddlers har använts, vilket gav 53 träffar med 1 relevant artikel. Efter att vi läst 
igenom artikeln så sökte vi på samma författare igen och fick upp ännu en intressant 
artikel från samma person. Vid vår sista sökning i databasen ERIC så sökte vi på 
classroom design, play och environment och fick 32 träffar med en artikel som vi 
valde att använda oss av. Vi sökte även i SWEPUB med sökorden förskolans miljö och 
valde begränsningen doktorsavhandlingar och fick två träffar med en relevant 
avhandling vilket var Eriksson Bergströms avhandling. Vi sökte även i SWEPUB med 
sökorden lekande barn och begränsade även denna sökning efter doktorsavhand-
lingar och fick en träff som tyvärr inte gick att öppna via SWEPUB. Därför sökte vi 
efter avhandlingen i Google och hittade avhandlingen där. Avhandlingen som vi 
hittade via Google är skriven av Tullgren (2003). Nordin-Hultman (2004) hittades 
genom att söka på författar namn via LIBRIS som är svenska bibliotekens databas.  

2.1 Det sociokulturella perspektivet, en teoretisk 
utgångspunkt med fokus på lek i relation till miljö. 

Enligt Vygotskij (1995) så fungerar leken ofta som ett eko av de vuxna eller olika 
händelser som de tidigare upplevt. Dock är inte alltid leken bara ett sätt att återupp-
leva tidigare händelser, barnen bearbetar sina händelser på ett kreativt sätt.  Genom 
denna bearbetning skapar barnen en ny verklighet som hänger samman med barnens 
intressen och behov. Fantasin och dess skapande aktivitet påverkas av människans 
tidigare upplevelser och dessa upplevelser ger oss de förutsättningar vi behöver för 
att kunna fantisera. Ju fler upplevelser och erfarenheter som vi människor har desto 
större förutsättningar har vi för fantasin. Säljö (2010) har tolkat Vygotskijs teorier 
och beskriver att barnen använder olika redskap eller verktyg när de försöker förstå 
omvärlden och när de agerar genom lek i den. Dessa redskap kan både vara materi-
ella eller språkliga. Men Säljö (2010) menar även att mediering sker via fysiska 
redskap också vilket kan vara en hammare som vi använder för att kunna slå ner en 
spik med.  
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Vidare menar Säljö (2010) att Vygotskij ansåg att människor ständigt är i utveckling. 
Utveckling är inget som är begränsat till en viss ålder utan vi utvecklas ständigt på ett 
eller annat sätt. Vidare menade han att människor lär av varandra, en mer kompetent 
kamrat kan i sin tur lära ut hur man kan använda olika redskap. Den lärande är i 
behov av stöd från kamraten som är mer kunnig, genom att den lärande ställer 
massor av frågor så kommer även den mer kunniga personen att utvecklas vidare i 
sitt kunnande.  

Även Strandberg (2009) har tolkat Vygotskijs teorier. I miljöer finns olika förvänt-
ningar, kunskaper och artefakter inblandade som kort kan beskrivas som verktyg i 
barnens handlingar. Barnens aktiviteter sker i olika miljöer och dessa påverkar leken, 
det är exempelvis lättare att bli bilmekaniker i en verkstad än vad det är på en öde ö. 
Strandberg (2009) lyfter vikten av att rummen på förskolan blir uppmärksammande 
då det påverkar barnens möjlighet till lek och lärande. Ett rum kan såväl underlätta 
för lek som det kan försvåra, genom att förflytta material och hjälpmedel till barnens 
höjd så kan lek och lärande underlättas. Viktigt är därför att material finns tillgäng-
ligt för barnen. Det som är betydelsefullt är inte alltid vilket material som finns i 
rummet utan vilken tillgång barnen har till materialet. Det är även viktigt att rummet 
förmedlar vilka typer av aktiviteter som förväntas ske. Vidare skriver Strandberg 
(2009) att är det nyttigt för barnen att vara med och reflektera och utveckla rummen 
tillsammans med pedagogerna. Rummen ska utformas på så sätt att det ska gynna 
aktiviter för lärande och utveckling.  Att ha tillgång till leksaker eller andra föremål är 
viktigt även om barnet inte ännu har lärt sig att hantera dessa, det är spännande med 
nya föremål som barnet kan lära sig att hantera med tiden. Barnen behöver vara 
medvetna om att rummen på förskolan är något som de har tillgång till, tillgång till är 
en väldigt viktigt aspekt för barnen. För att kunna ha goda interaktioner med 
varandra så bör barnen ha tillgång till rum som underlätter det sociala samspelet. 

Tullgren (2004) nämner det sociokulturella perspektivet och menar att den även 
innefattar en lekteori. Hon menar att leken ses som en av de viktigaste aktiviteterna 
för barnens möjlighet att skapa kunskaper om sin omvärld. Hon beskriver att 
Vygotskij såg leken som ett sätt för barnen att nå sina önskemål. Med detta menas att 
barnet kan uppleva situationer i leken som de inte får möjlighet för i verkligheten. 
Barnet kan genom leken prova på att vara modig, doktor och kock. Men Tullgren 
(2004) framhäver att leken inte behöver vara en uppfyllelse av barnets enskilda önsk-
ningar, ett barn som inte fått glass behöver inte leka att den äter glass. När barnen 
intar dessa lekar och roller så intar de exempelvis inte sin egen pappas roll, de leker 
en pappa som agerar utefter vad normen av vad en pappa är. Tullgren (2004) menar 
att Vygotskij såg leken som en estetisk aspekt genom att barnen i sin lek dramatise-
rar. Genom att dramatisera får barnen möjlighet till att återuppleva sina upplevelser 
och sedan tolka dem. Barnets tänkande är en är en fantasiprocess som ges möjlighet 
för utveckling i leken vilket ger barnen möjligheter till att skapa sig djupare förstå-
else. Enligt Tullgren (2004) så är leken en viktig del av förskolan då den ses som 
grundläggande för barnens utveckling. Att medvetet planera och använda leken som 
ett pedagogiskt verktyg anses främja lärandet. Genom lek menar hon att barnen kan 
prova på olika roller som ger ökade kunskaper om arbeten och vuxenlivet. När 
barnen leker så kan även barnen delta i regellekar där det finns regler att förhålla sig 
till för att få leken att fungera. Genom dessa lekar ges barnen möjlighet att lära av 
sina äldre kamrater som introducerar dem för regel lekarna. Vidare skriver Tullgren 
(2004) att pedagogerna har ett ansvar när det kommer till leken.  
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De ska se till att det alltid finns tid för lek, engagera sig i lekarna, medla i konflikter 
men även tillföra material. Vidare framhäver Tullgren (2004) i sin avhandling att 
leken skapar förmågor som är viktiga för att kunna lära. Exempel på dessa förmågor 
kan vara kreativitet och konfliktlösning vilket påverkar barnens förhållningssätt som 
i sin tur gynnar det livslånga lärandet.  

2.1.1 Tidigare forskning 

Nedan följer tidigare forskning som berör det ämne som undersöks i undersök-
ningen. Den tidigare forskningen har blivit uppdelad i två under underrubriker, lek 
och miljö. 

2.1.2 Lek 

Pramling Samuelsson och Carlsson (2008) beskriver leken som en viktig del av 
barnens vardag. De menar att leken och lärandet är två komponenter som samverkar 
med varandra. De belyser att skolorna idag anses arbeta mer för att främja barnens 
lärande och att det ligger väldigt lite fokus på lek och att förskolan ses som en plats 
där det är mer fokus på lek. Vidare menar dem att barn är lekande och lärande 
individer. Leken ger barnen kontroll kring vad som händer och saker de redan har 
kunskaper om. Lek med vänner ger barnen möjlighet att utöva självkontroll, utveckla 
tidigare kunskaper, turas om, samarbeta och samspela med andra. När barnen leker 
finns det oändligt med möjligheter till att använda olika material på ett sätt som är 
spännande men även meningsfullt för dem. Pramling Samuelsson och Johansson 
(2006) menar att det är viktigt att pedagogerna skyddar barnens lek och att de inte 
tar bort den från dem eller att de tar över barnens lust att leka. Leken är ett sätt för 
barnen att kunna utforska och ge sin omvärld en mening. I lek skapar barnen en 
värld som är betydelsefull med ett stort värde. I leken kan barnen dela sina upplevel-
ser om sin omvärld tillsammans med andra barn och genom detta lär de sig att 
respektera varandras perspektiv. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) står att 
pedagogerna ska ge barnen möjligheter till att utveckla sin nyfikenhet och lust att 
leka. Enligt Pramling Samuelsson och Johansson (2006) så har barnen känslor av 
rättigheter i sin lek, rätten till att leka är något viktigt för barnen som är värt att 
skydda och argumentera för.  

Leken är enligt Sandberg och Ärlemalm-Hagsér (2011) en viktig del när det kommer 
till att skapa sociala relationer. Att skapa nya relationer sker ofta i lek tillsammans 
med andra. Vänner är viktiga av flera olika anledningar men en av dem är att barnen 
blir medvetna om sig själva genom andra. Även Sandberg och Ärlemalm-Hagsér 
(2011) framhäver vikten av att vara medveten kring de vuxnas förhållningssätt 
gentemot leken och att det är viktigt att inte störa den mer än nödvändigt. Detta är 
något som Weldemariam (2014) lyfter i sin artikel. Pedagoger och andra vuxna är en 
stor del av barnens lek. Men det krävs att de har kunskaper kring hur man bör agera i 
leken, deras medverkan kan både störa och gynna leken. Som vuxen kan man leda 
barnen vidare i deras lärandeprocesser genom att stötta barnen till lek så att leken 
leder vidare till situationer där lärande kan uppstå. Barnens lek har ett egen värde 
och är en värld där vuxna inte alltid hör hemma, vuxna kan hindra barnens kreativa 
processer som uppstår i leken. Men pedagogerna kan även gynna på så vis att de kan 
visa barnen hur man bör leka. Weldemariam (2014) framhäver vikten av de vuxnas 
påverkan i leken. Barnens lek menar hon är skör och att vuxna måste vara försiktiga 
när de vill delta i leken.  
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Ibland kan det vara bättre att ta avstånd från leken då barnen kan vara engagerade i 
meningsfulla och fantasifulla lekar som gynnar barnens lärande och utveckling.  

I den projektiva leken ges barnen möjlighet att regissera sin egen lek och detta är 
enligt Knutsdotter Olofsson (2003) en form av lek där barnen bland annat kan inta 
olika roller genom exempelvis dockor eller annat material. I denna typ av lek så 
agerar barnet genom dockan och leker att dockan exempelvis går och lägger sig eller 
att den äter. Den här formen av lek kan utvecklas och vara precis lika invecklad som 
en vanlig rollek och den här formen av lek fortsätter även upp i äldre åldrar genom 
lek med dockskåp eller andra djur och figurer. Knutsdotter Olofsson (2003) nämner 
även rolleken som en vanlig lek mellan barn där barnen intar rollen som någon 
annan person eller ett djur. När barnet går in i rollerna så pratar de och beter sig på 
det vis som just den karaktär de föreställer sig gör. När barnen leker så kan de även 
förvandla sin omvärld där olika föremål kan transformeras till något annat. En 
transformering kan bland annat ske genom att en stol blir en buss eller att en pinne 
blir en orm. När ett barn transformar så omvandlar den sina erfarenheter efter drag i 
det mänskliga livet. Barnens inre föreställningar påverkas av de yttre förutsättning-
arna i leken, genom sina tankar kan barnen transformera omvärlden till det som 
passar för stunden. Knutsdotter Olofsson (2003) framhäver även vikten av att förstå 
lekens olika koder. Hon menar att barn som inte är vana att leka rollekar har svårt att 
föreställa sig och fantisera kring de saker som leken innefattar. Det kan exempelvis 
vara svårt att inta en roll som pappa eftersom barnet ifråga inte är en pappa och har 
därför svårt att föreställa sig vad en pappa gör eller säger. Hon menar även att en 
annan orsak till att vissa barn sällan är med och leker kan ha att göra med att de inte 
förstår de regler som finns satta för lekarna. Det är även viktigt i barnens lek att man 
kan anpassa sig efter varandra och ha ett ömsesidigt samspel tillsammans och att 
även turtagandet får plats i leken. Leken har många olika koder som barnen anpassar 
sig efter och har man inte riktigt förstått de koder och regler som gäller för lekarna så 
har barnen svårare att vara med.  

2.1.3 Miljö 

Förskolan ska erbjuda en miljö som enligt Eriksson Bergström (2013) ska erbjuda en 
god tillgång till material och personal. Förskolan behöver utforma ett medvetet 
arbetssätt för att miljön ska kunna stimulera barnens utveckling och lärande på ett 
bättre sätt. Miljön kan begränsa barnen i vardagen och därför är det viktigt att det 
sker ett medvetet planerande av utformningen av miljöerna. Det är inte bara 
personalen som bör arrangera miljöerna på förskolan, barnen bör också vara aktiva 
medskapare i utformningen av miljöerna. Eriksson Bergström (2013) menar att 
miljön ofta ses som något självklart men att det idag ställs större krav på läraren att 
utforma verksamheten. Det krävs att pedagogerna är observanta kring vad som sker i 
de olika miljöerna för att sedan på bästa sätt kunna utforma dem efter barnens 
behov. Detta menar hon i sin tur har en betydelse för barnens gemenskap och hur de 
skapar sina relationer till varandra eftersom miljön ständigt finns med i det sociala 
samspelet. Eriksson Bergström (2013) kunde i sin avhandling se att barnen på en 
förskola för det mesta hade relativt fri tillgång till material i rummen men att det 
ibland fanns vissa ramar kring vilka lekar som kan ta form samt hur många barn som 
får vistas i rummen. Anledningen till detta var för att pedagogerna lätt skulle kunna 
se vad som sker, detta har i sin tur gjort att barnen haft lättare att komma överrens 
om gemensamma lekteman.  
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Dock menar hon att rum som har mycket resurser kan förlora sina egenskaper om 
pedagogerna sätter för mycket regler och ramar som kan begränsa barnen i deras lek. 
Enligt Eriksson Bergström (2013) så planeras miljöerna på förskolan och hur den 
struktureras utger olika ytor som i sin tur har betydelse för vad miljöerna erbjuder. 
Hur utformningen av miljöerna ser ut ger olika funktionella möjligheter till lek och 
aktivitet. Exempelvis så erbjuder miljöer med stora öppna ytor större möjligheter till 
fysisk aktivitet än exempelvis att leka kurragömma. Barn och vuxna uppfattar sin 
omgivning och gör upptäckter kring vilka aktiviteter som är möjliga och inte möjliga 
att utföra i just det rummet som de befinner sig i. Därför kan miljöer både begränsa 
leken samtidigt som den kan gynna leken, det handlar hela tiden om rummens 
utformning och hur den lämpar sig till barnens lek. Därför är det viktigt att barnen 
kan bli erbjuda olika typer av miljöer som ger dem möjligheter till olika varianter av 
lekar. Eriksson Bergström (2013) menar att barnen söker efter handlingserbjudanden 
i leken, ett handlingserbjudande kan delvis handla om att barnen kan ta en stol och 
använda den som en häst eller en bil. Barnen upptäcker olika handlingserbjudanden i 
olika fysiska material som finns på förskolan och i dess miljö.  

Miljön kan ses som ett kraftfullt verktyg för barnen möjligheter till lek och utveckling, 
därför framhäver Doctoroff (2011) vikten av genomtänkta miljöer. Dessa miljöer bör 
ha gott om material som bjuder in barnen till lek och aktivitet. En annan viktig aspekt 
som hon lyfter är vikten av att utforma miljöerna efter alla barns behov så att alla 
barn oavsett vilka förutsättningar de har kan röra sig fritt och leka i miljöerna. 
Rummen bör struktureras på så sätt att det är lätt för barnen och pedagoger att få en 
överblick av rummet så att barnen på ett enkelt sätt kan orientera sig i rummet för att 
lättare kunna se vilka lekmöjligheter som finns. Doctoroff (2011) framhäver också 
vikten av att ha mycket material tillgängligt för barnen för deras möjligheter till 
utveckling. Materialen ska uppmuntra till olika sorters lekar som kan utveckla barnen 
inom skapande, drama och lekar i grupp. Materialen är även viktiga för de yngre 
barnens möjligheter till utveckling inom motorik och socialkompetens. Slutligen 
menar hon att skapande av miljöer med högkvalitet ger goda möjligheter till lek för 
alla barn oavsett deras förutsättningar. Ritchie, Crawford och Clifford (2009) skriver 
också om inomhus miljön och de menar att det är viktigt att ha en positiv inställning 
till miljön. Det är för att barnen ska få möjlighet att utforska och växa i miljöerna. De 
menar att pedagogerna ständigt ska sträva efter att ha en positiv relation till barn och 
miljö. När barnen är trygga med pedagogerna så skapas möjligheter för barnen att 
upptäcka nya saker i miljön samt att de känner sig mer bekväma i sin omvärld.  

Hemligheter är enligt Sandberg och Vuorinen (2008) något som barnen provar på 
under barndomen. Därför lyfter de vikten av hemliga platser där barnen inte blir 
sedda och kan leka eller samtala ostört från övriga barn och vuxna. Små utrymmen 
som lådor och små rum ger en känsla av hemligheter och avskildhet. Att befinna sig i 
dessa miljöer ger barnen en känsla av skydd från de vuxna samt att de känner sig 
oberoende av dem. Även Eriksson Bergström (2013) menar att dessa hemliga rum är 
viktiga eftersom det kan vara ett sätt för barnen att skydda sin lek på eller ett sätt att 
delge varandra sina hemligheter. Dock menar hon att dessa utrymmen sällan finns på 
förskolan och att barnen då försöker skapa sig sina egna hemliga utrymmen istället 
vilket exempelvis kan vara på toaletten. Men Sandberg och Vuorinen (2008) menar 
att dessa hemliga utrymmen är en utmaning att skapa för pedagogerna men ändå så 
otroligt viktigt. Som pedagog är det därför bra att vara uppmärksam på barnens 
behov och möjligheter till att leka ostört i dessa hemliga miljöer.  
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Miljö och material är något som Nordin-Hultman (2004) framhäver som en stor del 
av den pedagogiska verksamheten. Det finns det ett likartat mönster på förskolorna i 
Sverige när det kommer till lekmaterial i de förskole pedagogiska miljöerna. Det som 
anses vara mest vanligt förekommande i förskolemiljöerna är kritor, pärlor, dockor, 
bilar, konstruktionsmaterial och lera. Vidare menar hon att lekmaterial som finns i 
förskolans miljöer idag är traditionsburet då det följer samma mönster som det gjort i 
många år. Enligt Nordin-Hultman (2004) så är leksakskulturen från hemmet inte 
likvärdigt med det material som finns på förskolan som exempelvis finns det sällan 
tillgång till leksaksvapen, datorspel och rymdfigurer på förskolorna. Hon beskriver 
att anledningen till utbudet på förskolan handlar om att vidareföra traditioner samt 
att inge en trygghet hos barnen. Därför menar hon att material på förskolan kan 
uppfattas som urladdat då det inte har något nyhetsvärde hos barnen. Vidare 
beskriver Nordin-Hultman att de flesta förskolorna har mycket material för skapande 
aktiviteter men att barnen i fråga sällan har fri tillgång till det, det vill säga att det 
sällan är nåbart för barnen.  

3 Metod 

Under detta avsnitt redovisas undersökningens datainsamlingsmetod, urval, etiska 
ställningstaganden och undersökningens process. Vi har använt uppsatsens inre liv 
som stöd i vår utformning av undersökningen (Tivenius, 2015). 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen är en kvalitativ undersökning med inspiration av den etnografiska 
forskningen. En kvalitativ undersökning innefattar enligt Bryman (2011) flera olika 
sätt att samla in data på, vi valde att använda oss av observationer. I en kvalitativ 
undersökning är de medverkandes deltagande viktigt för undersökningen.  

Enligt Bryman (2011) så är en etnografisk undersökning när man engagerar sig en 
social miljö under en viss tid för att kunna se vad som händer och sker i det sociala 
samspelet. Eriksson Bergströms (2013) studie utgår också delvis från etnografi och 
hon framhäver att det är ett bra sätt för att kunna förstå barns sociala omvärld. 
Etnografiska studier sker i naturliga situationer där forskaren har en relation till det 
som undersöks. Eriksson Bergström (2013) framhåller också att det finns olika meto-
der att tillhandahålla med när det kommer till insamlandet av data. Vid en kvalitativ 
undersökning är forskaren sällan ute efter att bevisa något utan snarare att skapa sig 
hypoteser kring hur något kan vara. I föreliggande undersökning observeras 
inomhusmiljöerna för att se hur dessa är utformade, om de lockar till lek och vilka 
material barnen använder sig av vid lek. Under observationerna har barnens fria lek 
observerats för att se vilken typ av lek som miljön bjuder in till men även om det 
finns material som lockar. Genom att observera barnen ges möjligheter till att se 
samband mellan inomhusmiljön och leken. Observationer har använts för att kunna 
fånga det spontana och därefter analysera det som sker för stunden. Med inspiration 
av den etnografiska forskningen så bestämdes att fältanteckningar ska skrivas under 
observationerna. Enligt Bryman (2011) är det är av vikt att använda sig av fältanteck-
ningar då minnet kan svika om man inte skriver ner något av det man ser eller hör. 
Anteckningarna ska vara detaljerat utformade för att det ska vara tydligt nedskrivet 
vad det är som forskaren ser och hör.  



9 

 

Genom tydliga fältanteckningar så kan forskaren titta tillbaka för att sedan kunna 
reflektera över situationerna som uppstått i efterhand.  

3.1.1 Urval 

Två kommunala förskolor har besökts och dessa är belägna i två mindre kommuner i 
den mellersta delen av Sverige. En avdelning besöktes på båda förskolorna. 
Avdelningarna ser olika ut utifrån att barnens ålder varierar, den ena avdelningen har 
1-5 år och den andra har 3-5 år. Endast barnen har valts att observeras dock synlig-
görs pedagogerna i enstaka observationer som medaktör men fokus i samtliga 
observationer är riktat mot barnen. Anledningen till att endast barnen valdes ut för 
observationer var för att vi var intresserade av att undersöka hur inomhusmiljön 
miljön lockade barnen till lek men även om materialet fanns tillgängligt.  

3.1.2 Etiska ställningstaganden  

Undersökningen har följt de fyra etiska grundprinciperna. Vilket är, informationskra-
vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2011), nedan följer en beskrivning om hur dessa principer följts. Vi skickade ut ett 
missivbrev till föräldrarna (se bilaga 7).  

Informationskravet: Vi skickade ut ett missivbrev till vårdnadshavarna där 
information gavs om undersökningen och dess syfte. Detta brev kunde skrivas under 
om de gav oss ett godkännande till att observera deras barn. Även barnen fick 
information om att vi kommit dit för att observera dem.  

Samtyckeskravet: Vårdnadshavare och barn hade möjlighet att tacka nej till att 
delta. Genom missivbrevet och information till barn så hade de möjlighet till att tacka 
nej till sitt deltagande. Vi berättade för barnen att vi skulle vara med en kortare stund 
under dagen för att se vad de leker men även vad de lekte med.  

Vårdnadshavare har även fått information i missivbrevet om att de fick avbryta sin 
medverkan när de ville utan att det skulle ha negativa konsekvenser för dem. 

Konfidentialitetskravet: Barn, vårdnadshavare, förskola och personal är alla 
anonyma under vår undersökning vilket även informerades om i missivbrevet.  

Nyttjandekravet: I missivbrevet har även informerats om att resultatet av 
observationerna endast kommer hanteras av oss. Vårdnadshavarna blev även 
informerade om att denna studie kommer att publiceras vid Mälardalens databas 
Diva. 

3.1.3 Undersökningens process 

Vid undersökningens start så var det relativt klart vad som skulle undersökas. I vår 
tidigare pilotstudie om miljöns påverkan på lek och lärande fick vi ett fördjupat 
intresse för miljöns betydelse för leken. För oss var det viktigt att ta ett ämne som 
båda tycker är viktigt att arbeta med i förskolan samt att det är något vi vill veta mer 
om. När väl forskningsfrågorna formulerats inleddes sökningen efter tidigare 
forskning.  
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Vi sökte bland annat efter relevant litteratur att använda oss av men även sökt 
intensivt via exempelvis databaser som ERIC och SWEPUB efter artiklar och avhand-
lingar. När bakgrunden väl blivit utformad så startade observationerna vid de två 
utvalda förskolorna. Förskolorna besöktes därefter vid fyra tillfällen var för 
observationer. Observationerna skrevs ner på papper i löpande text. Det var förbe-
stämt vad som skulle undersökas vid observationstillfällena, det som skulle observe-
ras var miljö, lek och material. Detta har följt med i planeringen av observationerna 
eftersom samma saker skulle undersökas för att sedan kunna jämföra resultaten. Det 
största rummet valdes på båda förskolorna som de miljöer som skulle observeras. I 
dessa rum har pedagogerna konstruerat rum i rummen vilket leder till att det kan ske 
flera lekar samtidigt. Det stora rummet är centralt placerad på båda avdelningarna 
med utsikt över andra rum på avdelningarna vilket gör att man kan se pågående lekar 
även i andra rum. Alla barnen på avdelningarna observerades, detta på grund av att 
det är så blandad ålder på dem vilket leder till att det är väldigt varierad ålder mellan 
barnen som leker med varandra. Genom att välja alla barn så gavs möjlighet till att 
observera flera barn, samt en större variation i observationerna. Endast barnen 
valdes att observeras dock synliggörs pedagogerna i enstaka observationer som 
medaktörer men den huvudsakliga fokusen i samtliga observationer är riktade mot 
barnen. Observationerna skedde vid olika tider om dagarna, både på förmiddagar och 
eftermiddagar på båda förskolorna. 

Som tidigare nämnts i etikavsnittet så skickades missivbrev (se bilaga 7) till 
vårdnadshavarna och förskolorna innan första observationstillfället. Detta för att 
pedagogerna på avdelningarna och föräldrarna skulle hinna läsa igenom och höra av 
sig om det fanns några eventuella funderingar innan de skrev under missivbrevet 
med sitt godkännande. Vid observationerna placerade vi oss på olika platser i de 
största rummen på förskolorna och observerade därför samma rum men från olika 
synvinklar. Placeringen skedde på detta sätt i hopp om att få ett bredare resultat. 
Dokumentationen skedde för hand med papper och penna i form av fältanteckningar 
där allt som skedde under observationen skrevs ner i flytande text. När observation-
erna väl var gjorda så jämfördes de situationer som uppstått i första sorteringspro-
cess för att se eventuella likheter och skillnader. Därefter skedde ett urval och en 
analys av ett visst antal situationer som blivit uppmärksammade under observation-
erna. Dessa analyserades och tolkades sedan utifrån det teoretiska perspektivet samt 
övrig litteratur i bakgrundsavsnittet.  

4 Resultat  

Syftet med denna undersökning är att undersöka om inomhusmiljön vid två förskolor 
är utformade så att dem lockar till lek samt om det finns material tillgängligt. I den 
här delen redovisas för resultatet av undersökningen. Härnedan kommer insamlad 
data att belysas som på olika sätt kan kopplas till vårt syfte och frågeställningar. Hur 
barnen lockas till lek i de inomhusmiljöer som förskolorna erbjuder samt vilket 
material som barnen använder sig av och hur dessa i sin tur lockar barnen till lek.  
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4.1 Observationer av miljöer, lek och material i förskola A 

Nedan följer en beskrivning av avdelningens miljö och dess utformning lite kort för 
att sedan vid varje specifikt observations tillfälle gå in djupare på rummets utseende 
och utformning. Förskola A har en barngrupp på 18 barn varav 6 är flickor och 12 är 
pojkar. Vid första och andra observationstillfället var det 15 barn närvarande, vid det 
tredje och fjärde tillfället var det 14 barn närvarande. Tidigare i metodavsnittet 
nämndes att observationerna skett vid olika tidpunkter på dagarna. Observationerna 
har alltså skett både på förmiddagar och eftermiddagar.  

4.1.1 Miljöbeskrivning av förskola A 

Avdelningen är relativt stor och består av en lång korridor som löper längs med hela 
avdelningen. I denna korridor finns det även möjligheter till lek då de har anordnat 
olika sektioner med bilar, dockhus, myshörna i form av en trekantssoffa med en back 
med olika böcker i, leksaker för de allra yngsta och möjligheter till utklädnad. På 
sidorna av korridoren finns anslutningar till olika rum så som dock vrå, kuddrum, 
konstruktionsrum och ett stort rum där de äter och pysslar. På lådorna som finns i 
inomhusmiljön på avdelningen finns bilder som speglar innehållet för att barnen 
snabbt och enkelt ska kunna orientera sig. I rummet där barnen äter finns tre bord, 
vid dessa bord sitter barnen om de pysslar. Vid väggarna står det två olika bokhyllor 
som innehåller olika typer av material. Dels material för att rita, klippa, klistra och 
annat pyssel som barnen kan tänkas använda sig av. Vid den andra bokhyllan finns 
det spel, pussel, Plus Plus mini och lego material. I dessa hyllor är vissa material 
högre placerat så som vassa saxar, Plus Plus mini och lego. Det finns även en lägre 
bokhylla med lådor i där barnen har en egen låda att spara sina pyssel i.  

Observation 

Under denna observation befann vi oss i det rum som barnen äter i. Tre barn i åldern 
5 år sitter vid ett av borden i rummet och pysslar. Vissa material så som saxar och 
lego placerade i en högre höjd på hyllorna. Men under observationen kunde vi se att 
barnen ändå kunde finna lösningar på att komma åt material. 

Barnen en flicka och två pojkar som alla är 5 år pysslar vid ett av de stora borden i rummet där 
barnen äter. De sitter och ritar och ska klippa ut figurer ur ett papper. Barnen vill då använda 
sig av ”de bra saxarna” som barnen själva kallar dem. Dessa saxar är placerade högre upp på en 
av hyllorna i bokhyllan som står bredvid bordet som de sitter vid. En av pojkarna säger då ”jag 
kan ta ner saxarna” och tar fram en stol som han skjuter fram till bokhyllan för att kunna nå 
saxarna. Pojken använder sig av en stol som finns i miljön när han skulle ta ner saxarna, när han 
väl får ner saxarna så delade han ut en varsin till sig själv och sina vänner. Vännerna tackar då 
pojken för saxarna.  

I den här situationen pysslade flera barn tillsammans. Vissa material som de behövde 
visade sig vara placerade i en högre höjd. Pojken i situationen tog ner de material 
som han sökte med hjälp av en stol i miljön. På så vis kunde vi se att miljöns 
utformning har en betydelse för barnens möjligheter till självständighet. Vid behov 
och efterfrågan fanns pedagogerna tillgängliga för hjälp då de cirkulerade i rummet 
och frågade barnen om de behövde hjälp. 
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Miljöbeskrivning - myshörnan 

Längst bort i den långa korridoren vid myshörnan finns leksaker för de allra yngsta 
barnen, där finns mycket material tillgängligt och stora möjligheter till lek. Det finns 
även en stor låg bänk med flera backar som innehåller olika föremål, allt placerat i 
barnens höjd. Föremålen på den här sidan av miljön passar alla åldrar på avdel-
ningen då vi kunde se att flera barn i olika åldrar lekte där. Där finns även en trekants 
soffa där barnen kan sitta och läsa. Det finns även möjligheter till att lyssna på musik 
och dansa i detta hörn. I det stora rummet står en stor möbel med tyg över som 
barnen kan sitta under och komma undan från övriga barn. Möbeln är separerad på 
mitten vilket ger två små utrymmen under tyget.  

Observation 

Vid det här tillfället befinner vi oss vid myshörnan. Två flickor bägge 2 år befinner sig 
under en möbel som är täckt med tyg och vi kan höra hur de pratar och ”fnittrar” 
tillsammans. När de sedan kom ut från möbeln tog en annan lek fart med flera barn. 
Under den här situationen är det nu fyra barn som är med, det är två pojkar en som 
är 4 och en som är 5 år samt två flickor som bägge är 2 år. Under observationen 
började två flickor som är 2 år att plocka fram utklädnadskläderna och en av dem klär 
ut sig till doktor.  

Barnen hjälps åt att klä ut sig och en av dem säger ”här är din doktorlåda doktorn” och räcker 
fram lådan till kompisen. De undersöker varandra och tar sprutor och tittar i öronen på 
varandra. En pojke som är 4 år ansluter till leken och klär ut sig till polis, polisen blir sjuk och 
blir undersökt av doktorn som kunde göra honom frisk. Sedan tar polisen fram en stol som han 
sätter sig på och säger ”det här är min polisbil”. Polisen fångar senare två tjuvar som han 
stänger in i den där möbeln som barnen kan gömma sig under. Han berättar sedan att barnen 
som sitter i det hemliga utrymmet är tjuvar som är i fängelse och att ”polisen är faktiskt inte 
dum”. När tjuvarna kommer ut från fängelset så sätter sig polisen i sin bil igen och då ansluter 
ännu en pojke som är 5 år till leken, han är utklädd till brandman. Polisen säger ”jag kan skjutsa 
dig brandmannen”. Brandmannen släcker sedan en eld med hjälp av sin brandslang som 
egentligen är en dammsugarslang som också fanns tillgängligt bland utklädnadskläderna.  

I den här situationen observerades fyra barn i blandade åldrar som tillsammans klätt 
ut sig till olika yrken. Barnen gick in i rollerna som den karaktär de hade klätt ut sig 
till med hjälp av tillgängliga utklädnadskläder. Med hjälp av dessa utklädningskläder 
kunde de tydliggöra olika rollkaraktärer. 

Miljöbeskrivning - Dockvrån 

I dockvrån som också avgränsar till den långa korridoren skedde flera lekar 
samtidigt. Inne i dockvrån finns det en affär med kassaapparat och grönsaker att 
sälja. Det finns även låtsas pengar att betala med när barnen leker affär. Det finns 
möjligheter för lek med dockor då det finns dockvagnar, docksäng, dockläder och 
flera olika dockor. Det står även ett köksbord med stolar som alla är i bra höjd för 
barnen, med möjlighet för dockorna att vara med och äta då det finns en barnstol 
som också kan stå vid bordet. Bredvid bordet finns även ett kök med flera luckor med 
olika material i. Mängder av köksmaterial finns tillgängligt som kan ge barnen en 
känsla av tillgång till allt som ett riktigt kök har. Det finns även en byrå med 
utklädningskläder, dockkläder och låtsas mat i.  
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Längs med väggen står också en stor garderob med ytterligare material att leka med 
så som korgar till affären, ytterligare med kläder att klä ut sig med och mer material 
till dockorna som exempelvis pottor och nappflaskor. Alltså kan rummet kort 
beskrivas som ett rum med enorma möjligheter till att utveckla leken vidare.  

Observation 

Under observationen befinner vi oss i dockvrån. Det var två pojkar som deltog, en av 
dem är 5 år och den andra är 2 år. Det var även två flickor där, en som är 5 år och en 
som är 2 år. De vistades samtidigt i rummet utan att leka med varandra, dock upplev-
des barnen inte störas av varandras olika lekar.  

I dockvrån leker pojken som är 5 år, han leker att han är Snövit och har även klätt ut sig till 
henne. I sin roll leker han i köket och vill bjuda på mat som han lagat. Pojken lagar mer mat i 
köksdelen och dukar även bordet med tallrikar, glas och bestick. Han försöker bjuda in de andra 
barnen i rummet till middag genom att ropa ”är det någon som vill smaka min mat?” men ingen 
svarar. Han lagar mer mat och frågar sedan ”vill någon smaka på mina ägg?” men han får 
fortfarande inget svar av de andra barnen. Han fortsätter att leka med maten på egen hand och 
frågar inte barnen om de vill smaka igen. De andra barnen leker på eget håll i samma rum, en av 
dem leker också med maten och det är flickan som är 5 år. Flickan leker med maten i kiosken, 
hon plockar upp olika varor på hyllorna i kiosken och ställer fram kassaapparaten. Pojken som 
är 2 år leker vid sidan av de andra barnen, ”jag är ute och kör bilen jag” sa han och sätter sig 
framför en låda med ratt på. Bredvid ratten finns även en nyckel. Pojken vrider på nyckeln och 
styr sedan bilen med hjälp av ratten.  

I den här observationen vistades flera barn i samma rum samtidigt utan att leka med 
varandra. Barnen lekte i samma rum men hade spritt ut sig i olika delar av rummet 
och lekte olika lekar. Barnen i observationen använde sig av de olika material som 
miljön hade att erbjuda och startade rollekar utifrån de material som fanns.  

Miljöbeskrivning - kuddrummet 

Kuddrummet är också ett rum som ansluter till korridoren som löper längs med 
avdelningen. I detta rum får max fyra barn vistas samtidigt. I kuddrummet fanns en 
stor blå madrass, massor av kuddar i olika former, hopphästar av gummi och inga 
hårda möbler.  

Observation 

I det här observationstillfället vistas fyra barn i kuddrummet samtidigt två pojkar 
som är 5 år, en flicka som var 5 år och en pojke som var 1,5 år. Här inne bygger de hus 
och hoppar runt på de olika kuddarna. I de olika lekarna som sker kunde barnen 
använda sig mycket av kroppen och sin rörelseförmåga. Barnen har stor koll på anta-
let barn som vistades i kuddrummet, det var aldrig fler barn där inne än vad det fick 
vara.  

Barnen bygger hus och torn av kuddarna som de klättrar och hoppar på. Pojken som är 1,5 år 
var med och lekte. Efter en stund välter pojken tornet och skrattar. De andra barnen säger då till 
honom ” sluta ha sönder våra torn”. De leker vidare en liten stund sedan välter pojken tornet på 
nytt och denna gång säger barnen ” nu får du gå ut härifrån om du bara förstör”. Han gick 
genast ut när övriga barn bad honom, han började istället leka med bilarna i rummet utanför.  
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Barnen byggde tillsammans hus och torn som blev förstört av den yngre pojken vid 
två tillfällen. Barnen blev missnöjda och ville inte att pojken skulle vara med och leka. 
Pojken som var 1,5 år fick till slut lämna rummet då han inte agerade som de övriga 
barnen ville i leken. Vilket enligt vår tolkning kan bero på att han ännu inte lärt sig 
lekkoderna. 

Observation 

Vid ett annat tillfälle uppstod en annan situation i kuddrummet. Denna gång är det 
två flickor som är 5 år som leker tillsammans.  

Till en början är bara en av flickorna inne i rummet, hon berättar för en annan kompis som 
frågar om hon ville leka att hon väntar på sin kompis. Medan hon väntar kunde vi höra att hon 
pratar för sig själv samtidigt som hon flyttar runt på några kuddar. Efter en liten stund ansluter 
den andra flickan som hon väntade på. De börjar diskutera att de skulle bygga ett slott och hur 
de skulle bygga slottet. När slottet väl var byggt så intog de sina roller som prinsessor. En av 
flickorna säger sedan ” jag har en vit klänning och en rosa krona som glänser, och vi är två 
prinsessor som bor i slottet”. Den andra flickan svarar då att ”vi ska gifta oss med prinsar som är 
kära i oss” Diskussionerna fortsätter och sedan gör de upp vad som ska hända i leken.  

I den här situationen lekte två flickor i kuddrummet. Flickorna skulle bygga ett slott, 
de diskuterade tillsammans hur de skulle bygga. När slottet blivit byggt intog de 
roller som prinsessor och la tillsammans upp regler för hur leken skulle fortlöpa. Vi 
tolkar det som att handlingserbjudandena i detta tillfälla uppfyller de krav som 
flickorna har för sin lek då det material de behövde fanns tillgängligt.  

Miljöbeskrivning - konstruktionsrummet 

Konstruktionsrummet är även ett vilorum för de yngre barnen som fortfarande sover 
middag.  Här inne står tre spjälsängar för de allra minsta barnen och inne i en garde-
rob finns det madrasser till barnen som ligger och sover på golvet. I det här rummet 
finns det flera olika material att bygga med vilket ger olika förutsättningar för 
barnens byggen. Materialen finns i god höjd till barnen och är lättillgängliga. Uppe på 
bänken fanns även möjligheten att spara sina alster under en tid om det är så att de 
vill fortsätta leka med det senare. Det finns även möjlighet till lek med Barbie och 
kasperdockor. 

Observation 

Vid detta tillfälle leker två pojkar som båda är 5 år i konstruktionsrummet med 
Barbie, i rummet ligger dockkläderna utspridda över hela golvet samt övriga tillbehör 
som en Barbie kan tänkas använda. Dörren in till rummet är stängd. 

Dockorna har ett band och de pratar mycket om vilka instrument som de spelar, bland annat 
gitarren kom på tal. Den ena pojken frågar ”hur många låtar har vi egentligen?” De börjar 
diskutera hur många låtar de har och den andra pojken säger ”jag tror vi har tre stycken låtar”. 
Pojken som frågade hur många låtar de hade frågar om han är säker på att de verkligen har tre 
låtar. Då svarar pojken ”ja, vi har tre stycken” sedan börjar han sjunga låtarna för sin kompis. 
När de sjunger uppfattas det som att de blandar svenska och engelska tillsammans med ett 
låtsas språk. Efter en stund blev det dags för uppträdande och det skedde på en scen som 
egentligen är en soffa, nu sjunger pojkarna tillsammans.  

I den här observationen lekte två pojkar med Barbie. De planerade tillsammans och 
samtalade om vad som skulle ske i leken. Genom att samtala med varandra så 
utvecklades leken vidare. De agerade i roller utifrån Barbie dockorna som de lekte 
med. 
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Observation 

Denna observation sker vid ett annat tillfälle. Det är fortfarande samma pojkar som 
leker och de leker fortfarande med Barbie. Leken har dock utvecklats vidare och fått 
sig en ny handling. Dörren till rummet är stängd även under detta tillfälle.  

Pojkarna leker fortfarande med Barbie, de agerar nu som hjältar med dockorna. Barnen 
springer runt i cirklar i rummet med en varsin docka. Nu är soffan inte längre en scen, soffan 
används nu som ett redskap för att flyga i leken. När barnen springer runt i cirklar och hoppar i 
soffan säger den ena pojken ”nu flyger vi och det här är livet”.  Den andra pojken svarar då ”vi är 
hjältar som flyger på uppdrag”.  De springer några varv till och sätter sig sedan ner och börjar 
byta kläder på dockorna.  

I den här situationen leker pojkarna fortfarande med Barbie, men de är inte längre 
artister. Pojkarna har istället gått in i roller som superhjältar med dockorna. 
Eftersom dörren hela tiden varit stängd så gör vi antagandet att de ville vara ifred i 
båda situationerna eftersom de hade stängt in sig i rummet. 

4.2 Observationer av miljöer, lek och material i förskola B 

På förskola B finns det 19 barn varav 10 pojkar och 9 flickor. Vid observationstill-
fällena var det vid de första två tillfällena 6 barn att observera och vid de resterande 
två tillfällena var det 14 barn att observera. Som tidigare nämnts i metodavsnittet så 
skedde observationerna vid olika tidpunkter under dagen, det vill säga förmiddagar 
och eftermiddagar på denna förskola. Denna del kommer att struktureras upp på 
samma sätt som avsnittet ovan.  

4.2.1 Miljö och material beskrivning av förskola B 

Avdelningen på förskola B har ett stort kvadratformat rum med möjligheter till lek i 
flera delar av rummet. Här finns en soffa att läsa böcker i, bänk med konstruktions-
material och möjlighet till lek med bondgårdsdjur och bilar. I det stora rummet har 
de satt upp en skiljevägg som avgränsar leken med bondgårdsdjuren och bilarna från 
de övriga lekarna i samma rum. I anslutning till det stora rummet finns bord där 
barnen både kan äta, pyssla och måla. Det finns även en stor byrå där barnen kan 
spara sina alster som de skapat av lego. Bakom detta rum finns ytterligare ett rum i 
form av ett kök där barnen också har möjligheter till skapande. På andra sidan 
rummet finns det ett rum som också ansluter till det stora rummet på avdelningen, 
där inne äter de också mat men det finns även möjlighet till utklädnadslekar. Men det 
finns även ett litet rum som ansluter till rummet med utklädnadskläderna, där inne 
äter barnen också mat men det finns även möjlighet att leka köksrelaterade lekar och 
med dockor. Det finns bilder på lådorna som visar innehållet för att barnen lätt ska 
kunna orientera sig när de letar efter de material som de söker.  

Miljöbeskrivning – stora rummet 

Det stora rummet är placerat i avdelningens mitt och är även det största rummet på 
avdelningen. Här har pedagogerna skapat möjligheter för att flera lekar ska kunna 
ske samtidigt. De har bland annat satt upp en skiljevägg i rummet för att skapa mer 
avskildhet mot resterande delar av rummet. Bakom väggen finns bondgårdsdjur och 
bilar. I rummets mitt finns en stor bänk med en bilmatta uppepå. Under bänken 
finns det olika lådor med konstruktionsmaterial. Eftersom rummet är stort så finns 
det gott om plats att konstruera på.  
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Observation 

I denna observation befinner sig barnen i det stora rummet på avdelningen. Under 
observationen var det tre barn som var närvarande. En flicka och en pojke som är 3 
och 4 år satte sig ner och tog fram Duplo och en stor platta att bygga på efter en stund 
ansluter ytterligare en pojke som är 5 år.  

Barnen konstruerar ett hus med staket på den stora mattan bredvid bänken med innehållet av 
Duplo. De pratar om hur de ska bygga och vilka som ska bo i huset. Pojken frågar ”finns det mer 
staket?” då räcker flickan fram en del av ett staket till pojken. Sedan tar flickan fram Duplo djur 
och säger ”djuren kan bo i huset”. Efter en stund ansluter en pojke 5 år till leken och bygger 
egna saker som bilar och släp. De två barnen som hade börjat leka med Duplon iakttar pojken 
som bygger bilar. När de iakttar pojken så stannar leken av och de väljer sedan att avsluta sin 
lek och beger sig vidare till ett annat rum för att leka med något annat. 

I denna observation lekte två barn tillsammans med Duplo. Barnen konstruerade ett 
hus med staket som det ska bo djur i. Efter en stund anslöt ytterligare en pojke som 
började bygga bilar. När det nya barnet anslöt så kunde vi iaktta hur de andra barnen 
stannade upp i sin lek för att iaktta pojken som byggde bilar vilket i sin tur ledde till 
att deras lek stannade upp.   

Observation 

Den här situationen uppstår också i det stora rummet på avdelningen men vid ett 
senare tillfälle. Pojken i observationen är 5 år och vet inte riktigt vad han vill 
sysselsätta sig med. Med hjälp av pedagog beslutar han sig för att spela golf. 
Materialen som krävs för att spela golf är dock inte tillgängligt utan finns inne i en 
garderob som ansluter till det stora rummet där barnen inte har fri tillgång. För 
tillgång i garderoben så behöver barnen fråga pedagogerna om hjälp. 

Pedagogen tar fram golfmaterialet och pojken börjar mäta ut vart han vill placera hålen någonstans. 
Han provar att slå bollen mot hålen för att se om avståndet var lagom. Han flyttar sedan hålen en gång 
till innan han börjar spela. Pojken börjar spela och får ner bollen i hålet några gånger. När han 
missade hålet så anslöt en pojke som var 4 år och plockade upp bollen åt honom. Pojken som spelar 
säger ” jag vill inte att du tar bollen” för han väntar på en kompis som han ska spela med. Då ställer sig 
den andra pojken och lutar sig mot väggen och tittar på när pojken spelar vidare. 

I den här observationen kunde vi se att pojken inte visste vad han ville göra. Med stöd 
av pedagog kom han på att han ville spela golf, och därefter fick han också hjälp med 
att ta fram det material han behövde. Pojken som spelade väntade på en kompis som 
han skulle spela med, därför ville han inte att pojken plockade upp bollen.  

Miljöbeskrivning - Dockrummet 

Dockvrån är ett rum som ligger i anslutning till det stora rummet på avdelningen. 
Inne i dockvrån finns det möjlighet att leka med dockor, lek med litet kök och små 
bord och stolar. Det finns även ett stort bord med stolar där barnen äter sina måltider 
under dagen.  
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Observation 

Under denna observation är det till en början två pojkar som leker tillsammans, 
pojkarna är båda 5 år gamla. De börjar sin lek inne i dockvrån för att sedan välja att 
flytta på sin lek till det stora rummet. När barnen flyttat sin lek ansluter ytterligare en 
pojke som är 5 år till leken.   

Två pojkar som båda är 5 år leker inne i dockvrån och pratar om att de ska ut och resa De börjar 
packa med sig flera olika material som de har behov av. Alla dessa saker som blev packade, 
placerades i påsar och sedan bar det vidare ut i det stora rummet. När de väl förflyttat sig till 
stora rummet så kommer de på att de ska flytta istället och att de måste bygga ett varsitt rum. 
Den ena pojken säger då ”ska vi bygga våra rum med tegelstenarna?” De tar fram tegelstenar av 
kartong som finns i en garderob i det stora rummet som barnen har fri tillgång till. De flyttar 
fram tegelstenarna till den stora mattan i det stora rummet där de tror att de kan få bättre plats 
att bygga på. De samtalar tillsammans om hur de ska bygga sina rum och en av dem säger att ” 
jag ska ha ett element i mitt rum” och bygger sedan in ventilationstrumman i sitt rum med hjälp 
av tegelstenarna. Men de märker snart att tegelstenarna inte räcker till ett varsitt stort rum och 
den ena pojken säger då ”vi kan bygga ett litet rum bredvid det stora rummet”. Det lilla rummet 
som de byggde kallas sedan för balkongen. Vidare utvecklas balkongen till ett lekrum och då 
ställde de dit ett Duplo hus som någon hade byggt på mattan och lämnat kvar. Den ena pojken 
skaffade sig även ett husdjur, en kanin i koppel. Efter en stund ansluter en tredje pojke som 
också är 5 år som ville vara med och vara en katt, han fick vara med i leken som katt. Efter en 
liten stund ska en av pojkarna åka hem för dagen och då stannade även leken upp.  

I den här situationen påbörjade två pojkar en lek i dockvrån för att sedan förflytta sig 
till det stora rummet på avdelningen. De packade med de material som de ville ha 
med sig i leken när de begav sig till det stora rummet. Vi gör antagandet att pojkarna 
byter miljö för att de söker efter fler handlingserbjudanden. Det vill säga att de söker 
efter en plats som lämpar sig bättre till deras lek. Vid det stora rummet kom de fram 
till att de skulle bygga ett varsitt rum med tegelstenar. Efter en stund anslöt en tredje 
pojke med rollen som katt. När pojken som deltog som katt anslöt sig skulle den ena 
pojken åka hem och då stannade leken upp för de övriga två. 

4.3 Resultatanalys av förskola A och B 

Nedan följer en analys av resultatet i relation till syfte och frågeställningar. Syftet är 
att undersöka om förskolornas miljöer och material påverkar barnens lek samt vilka 
miljöer och material som barnen väljer att använda sig av. Nedan kommer vi utifrån 
våra forskningsfrågor att med stöd av tidigare forskning analysera beskrivna resultat 
med likvärdiga rubriker som i resultatbeskrivningen. 

4.3.1 Barns möte med miljön 

Där barnen äter på förskola A nämndes tidigare att det fanns möjligheter för pyssel 
och andra aktiviteter dock visade det sig att vissa material var placerade i högre 
höjder. Dessa material var saxar, PLUS PLUS Mini och lego. Vi tolkar det som att 
vissa material i förskola A har en högre placering på grund av den spridda åldern på 
förskolorna. Vilket möjligen kan hänga samman med säkerheten då vissa av dessa 
material kan vara farliga för de yngre barnen om de inte har pedagogerna nära till 
hands. Enligt Nordin-Hultman (2004) så har förskolorna ofta mycket av just denna 
typ av skapande material på förskolan men hon menar dock att barnen oftast har 
väldigt liten tillgång till dem. Tillgången upplevdes dock relativt fri även om de var 
placerade i en högre höjd, barnen kunde med hjälp av en stol i miljön nå upp på 
hyllan för att ta ner det material som de ville ha.  
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På förskola B fanns det en del material som var instängda i en garderob där barnen 
inte hade fri tillgång, vi syftar då till situationen med golf där pojken som ville spela 
var tvungen att ta stöd av en pedagog för att ta fram materialet han behövde. Enligt 
Strandberg (2009) är det viktigt att materialen i rummen är placerade i barnens höjd 
för att de lätt ska kunna ha tillgång till de material de söker. God tillgänglighet av 
material påverkar barnens möjligheter till lek. Han menar att ett rum både kan 
försvåra och göra det enkelt för lek men resultatet tydde på att miljön var tillgänglig 
efter barnens behov och önskemål. Även Säljö (2010) menar att tillgången till 
material är av stor vikt. Genom olika fysiska redskap kan barnen lära sig ytterligare 
om sin omvärld. En kompetent kamrat kan i sin tur lära sina kamrater hur man 
använder ett redskap. Det barn som lär sig är i behov av stöd från det barn som har 
mer kunskap och barnen som lär ut lär sig även ytterligare genom att lära någon 
annan. Genom att ha material och olika redskap tillgängligt så tror vi att barnen har 
större möjligheter till utveckling. Resultatet tyder på att de flesta rummen på både 
förskola A och B hade material tillgängligt i barnens höjd så de lätt kunde ta fram de 
material och leksaker som de sökte vilket Doctoroff (2011) beskriver som viktigt för 
barnens möjligheter till utveckling inom bland annat skapande och lek i grupp. 
Handlade det om konstruktion med exempelvis Duplo eller lego så fanns det rikligt 
med konstruktionsmaterial på båda förskolor. Att rummet förmedlar vad som 
förväntas ske är av stor vikt enligt Strandberg (2009). Med detta i åtanke så upplevs 
det som att förskolorna skiljer sig mycket i utformningen av miljö och material. 
Förskola A har väldigt mycket material framme i alla rum på förskolan medan 
förskola B inte upplevs ha lika mycket material. Även om mängden material skiljer 
förskolorna åt så upplevs det ändå tydligt vilka lekar som lämpar sig för just de 
rummen. Resultatet tyder även på att båda förskolorna har relativt fri tillgång till 
lekmaterialet i rummen. 

Transformering i leken 

I situationen med myshörnan på förskola A lekte några barn doktor, polis och 
brandman där de gick in i sina roller och förverkligade dem. Tullgren (2004) 
beskriver Vygotskijs syn på leken som ett sätt att förverkliga sina drömmar. Hon 
menar att barnen går in i den roll som de gett sig själva och agerar utefter vad deras 
roll förväntas göra. Doktorn tog sprutor på sina kompisar och tittade i öronen vilket 
kan vara ett sätt att prova sig fram på. Tullgren (2004) menar att barnen genom lek 
bearbetar händelser eller situationer som de har varit med om vilket leder till att 
barnen kan tolka dessa roller och vilken betydelse de har. Detta var även något som 
polisen provade, han fångade tjuvar och satte dem i fängelset och brandmannen 
provade hur det var att släcka en brand vilket deras roller förväntas göra. Pojken som 
lekte polis skapade sig en polisbil genom att använda en stol och på så vis använder 
han sig av tranformering som enligt Knutsdotter Olofsson (2003) sker när barnet 
omvandlar sina erfarenheter i leken. Under leken kunde man även se att brandman-
nen förstod sig på transformeringen eftersom han hoppade in i bilen och fick skjuts 
till branden som behövdes släckas. Brandmannen transformerade också i sin lek när 
han använde sig av en dammsugarslang som brandslang. Barnen som lekte i den här 
leken intog alla olika karaktärer inom olika yrkesroller vilket enligt Knutsdotter 
Olofsson (2003) är ett vanligt sätt att leka rollekar på. Hon menar att rollekar sker 
genom att barnen intar en annan persons karaktär och egenskaper. I dessa roller 
menar hon att barnen beter sig och pratar på det sättet som rollen kräver vilket vi 
kunde se när barnen lekte. Polisen visste att man ska fånga tjuvar och att polisen åker 
i en polisbil.  
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Brandmannen visste att brandmän släcker eld och doktorn visste att man undersöker 
sina patienter. Enligt Vygotskij (1995) så fantiserar barnen i sin lek och fantasin 
baseras på barnens erfarenheter. Men han menade att leken inte endast är ett eko 
från de tidigare erfarenheter som barnen innehar. Barnen bearbetar dessa händelser 
på ett kreativt sätt som i sin tur ger barnen en ny verklighet som hänger samman med 
barnens intressen och behov. Dessa tidigare händelser är av stor vikt när det kommer 
till barnens möjligheter till fantasi. En tolkning är att det kan vara  möjligt att flickan 
som intog rollen som doktor exempelvis har varit med om ett besök hos doktorn. 
Även Tullgren (2004) menar att dessa lekar ger barnen ökade kunskaper om 
vuxenlivet och de olika yrken som finns.  

På förskola A framkom det att det fanns en hemlig miljö för barnen att vistas i. Vilket 
vi kopplar samman med Strandberg och Vuorinen (2008) som lyfter vikten av 
hemliga platser att vistas på, där barnen inte blir störda och kan leka utan att bli 
sedda. De menar att det är en utmaning att skapa dessa miljöer men att de är väldigt 
viktiga. Under observationerna kunde vi vid flera tillfällen se några barn som kröp 
undan och hade det roligt under möbeln. Vi upplevde att barnen tyckte att det var 
roligt att få möjlighet att känna sig hemlighetsfulla. Vi kunde även se att möbeln hade 
en viss funktion i leken då vi kunde se att polisen använde denna möbel som ett 
fängelse. På förskola B kunde fanns däremot inga hemliga utrymmen när barnen 
lekte. Dock fick barnen till stor del vara i fred i rummen som låg i anslutning till det 
stora rummet, det upplevdes som att de fick leka relativt ostört i dessa rum. På så vis 
så drar vi slutsatsen av att även dessa rum kan inge en privat atmosfär.  

Handlingserbjudanden 

Vi ser en skillnad mellan förskolorna då det upplevdes som att dockvrån i förskola B 
inte alls hade samma mängd av möjligheter och material som det fanns på förskola A. 
På förskola A fanns det mycket olika material att använda sig av för att komma vidare 
i leken. Strandberg (2009) menar att rummen förmedlar olika förväntningar kring 
vad som förväntas ske i rummet. Han menar att det är lättare att leka affär om det 
finns affär på plats. Vi tänker då på situationen dockvrån från förskola A där vi upp-
levde att det var tydligt för barnen vad som förväntades hända inne i dockvrån. De 
använde sig av köket och dukade bordet för att kunna äta mat. De använde sig av de 
utklädnadskläder som fanns för att kunna inta olika roller i leken. Vi kunde genom 
observationerna se att barnen flitigt använde sig de material som rummen de vistades 
i erbjöd. Dockvrån i förskola A upplevdes locka barnen till aktivitet då det fanns stora 
möjligheter att använda sig av ett rikt utbud av material som gynnar just de lekar som 
förväntas ske därinne. I dockvrån kunde barnen genom materialet skapa sig möjlig-
heter till rollekar. 

Även på förskola B pågick en lek som påbörjades inne i dockvrån i situationen 
dockrummet där två pojkar lekte att de skulle flytta. Dockvrån på förskola B 
upplevdes sakna det material och föremål som pojkarna sökte. Vilket skulle kunna 
vara en anledning till att de flyttar leken till ett annat rum, vi tolkar det som att 
pojkarna blev begränsade i leken. Eriksson Bergström (2013) menar att miljöer kan 
uppfattas som möjliga eller omöjliga att använda sig av i vissa aktiviteter vilket kan 
leda till att barnen blir begränsade i sin lek. Hon framhäver även att barn gör 
upptäckter i de olika miljöerna och ser vad som är möjligt eller inte. Därför kan det 
vara möjligt att pojkarna behövde flytta sin lek till en annan plats då miljön i ett 
annat rum hade fler handlingserbjudanden som lämpade deras lek.   
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Barnen flyttade och kom sedan igång med en lek som utvecklades till ett bygge av nya 
rum att bo i. När pojkarna blivit klara med bygget av rummen så började de smått att 
inta olika roller, men leken hann inte riktigt komma igång då en av pojkarna åkte 
hem. När han hade åkt hem så visste inte riktigt de resterande två pojkarna vad de 
skulle göra, därför antar vi att den pojken som åkte hem hade en mer ledande roll i 
leken. Knutsdotter Olofsson (2003) framhäver vikten av lekkoderna och att barnen 
ska förstå de gemensamma reglerna som gäller för en lek. Det kan ha varit så att 
pojkarna som blev kvar i leken när den andra åkte hem inte riktigt förstod de regler 
som var uppsatta.  

Ramar och regler 

Eriksson Bergström (2013) menar att det finns ramar kring vilka aktiviteter som får 
fortgå i vissa rum och att det ibland även kan vara begränsat till antal barn. Vilket 
hon menar kan bero på att pedagogerna vill kunna skapa sig en större överblick kring 
vad som händer, men det kan även vara av säkerhetsskäl. Det fanns regler att förhålla 
sig till i kuddrummet på förskola A, där barnen endast fick vistas fyra åt gången. Det 
upplevs även som att kuddrummet är ett bra rum för barnen att kunna använda sig 
av sin kropp och röra sig fritt då den erbjuder goda handlingsutrymmen för detta som 
även Eriksson Bergström (2013) menar. Hon menar att rum med stora ytor bjuder in 
till mer fysiska aktiviteter. Under flera av lekarna i både förskola A och B kunde vi se 
att barnen som lekte med varandra ibland var i olika åldrar. I en av situationerna i 
kuddrummet så förklarade de äldre barnen för den yngre pojken vad som förväntades 
ske men att han till slut fick lämna rummet då han inte följde de regler som barnen 
satt upp.  

Det finns enligt Tullgren (2004) regler att förhålla sig till i vissa lekar. Genom att 
delta i dessa lekar menar hon att barnen ges möjligheter att lära av sina äldre 
kamrater som introducerar dem för reglerna. Vi tolkar det som att den yngre pojken 
fick lämna leken då han fortfarande inte har lärt sig reglerna som barnen hade satt 
upp för att leken skulle kunna fortskrida på ett bra sätt. Men det kan även vara så att 
pojken inte har lärt sig hur han skulle använda sig av materialet som rummet hade att 
erbjuda. Precis som tidigare nämnt menar Säljö (2010) att barn lär av varandra och 
det kan även varit på detta vis i denna situation. Barnen i rummet kanske försökte 
lära och berätta för pojken hur han skulle göra men att han inte riktigt kunde förstå 
vad som förväntades av honom. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar 
att barnens lek är viktig och att de har en rätt till att leka. För barnen är det viktigt att 
kunna argumentera och skydda sin lek vilket vi även drar slutsatsen av att barnen i 
denna situation gjorde. De ville helt enkelt skydda sin lek från att bli störd och 
avbruten på grund av att pojken inte förstod deras regler eller hur han skulle agera 
med det material som fanns tillgängligt i rummet. 

Konstruktionsrummet 

Pojkarna från situationen i konstruktionsrummet i förskola A hade skapat karaktärer 
kring dockorna och regisserat leken. Pojkarna hade ett band från början och vid ett 
senare tillfälle hade de blivit superhjältar. Här sågs likheter med det som Knutsdotter 
Olofsson (2003) kallar för projektiv lek där de agerade genom dockorna. Allt barnen 
sa och gjorde skedde genom dockorna och de samtalade väldigt lite kring vad som 
skulle hända, det föll sig liksom mer naturligt vad som skulle ske. De lät även fantasin 
flöda då de tillsammans kunde skapa låtar som dockorna sjöng.  
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Vi kunde se att barnen hade lagt ut allt material som hörde samman till dockorna på 
golvet och att de under leken bytte kläder på dem. 

4.3.2 Sammanfattning av resultatanalysen 

Resultatet visade att båda förskolor har vissa material i högre höjder men att det inte 
behövde begränsa barnen i deras aktiviteter. De kunde använda sig av möbler i 
miljön för att nå det material de sökte. Övriga material på förskolan finns med fri 
tillgång i en lämplig höjd för barnen med fri tillgång. Vår analys av resultatet tyder på 
att material har en stor betydelse för barnens lek och hur den utvecklas, men det 
fanns vissa skillnader mellan förskolorna och hur leken utvecklades. En annan 
tolkning är att miljöerna har en stor inverkan på vart barnen väljer att befinna sig, de 
väljer att vistas i miljöer som är lämpliga för de lekar som de leker samt att de är rika 
på material. Genom detta pekar resultatet på att barnen söker efter handlingsmöjlig-
heter som Eriksson Bergström (2013) menar att barnen tydligt kan se i de olika 
miljöerna. Men vi kunde även genom vår analys tolka det som att vissa miljöer inte 
alltid är strukturerade efter barnens behov och att barnen då kan söka sig till andra 
miljöer. Även behovet av att få vara ensam fanns hos flera av barnen på förskola A, då 
det finns två situationer som pekar på att barnen försökte hålla sig på egen kant från 
övriga barn. Sandberg och Vuorinen (2008) menar att dessa utrymmen är viktigt för 
barnen då de ges möjligheter att delge varandra hemligheter. Men vi tror även att det 
ger ett skydd från både vuxna och övriga kamrater när barnen exempelvis vill leka 
ostört. 

5 Diskussion  

Syftet med denna undersökning är att undersöka om inomhusmiljöerna på utvalda 
förskolor är utformade så att de lockar barnen till lek samt hur materialet finns 
tillgängligt för barnen. Forskningsfrågorna handlar till stor del om hur barnen lockas 
till lek i de inomhusmiljöer som förskolorna erbjuder, samt vilken typ av material 
som barnen använder sig av och hur dessa i sin tur lockar till lek.  I detta kapitel 
redovisas undersökningens metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsatser samt 
pedagogisk relevans och fortsatt forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Observationer upplevdes som ett bra sätt att samla in data på. Genom att observera 
samma rum tillsammans så täcktes den större delen av rummet upp. På så vis 
upptäcktes vissa situationer som den andre av oss missade, men även tolkningarna av 
situationerna skiljde sig oss emellan. Genom observationer kunde spontana situat-
ioner fångas när de uppstod vilket gjorde att de blev mer sanningsenliga än om vi 
hade gjort intervjuer. Det kan finnas barn som ibland kan känna sig obekväma med 
att bli observerade om de inte är vana med att bli det. Dock var det inte något som vi 
upplevde. Men om de känner sig obekväma så kan barnen bete sig annorlunda än vad 
de gör i vanliga fall. Om barnen är så pass obekväma att de leker eller beter sig på ett 
annat sätt än vanligt så kan det påverka observationen och ge ett missvisande 
resultat. Om vi valt att intervjua barn tror vi att barnen kan ge oss de svar som de tror 
att vi förväntar oss vilket är svårare för barnen att göra om vi observerar dem.  
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Eftersom att vissa situationer tolkades olika så skapades goda möjligheter till 
diskussioner kring vad vi faktiskt hade sett vilket i sin tur ledde till ett resultat. 
Fältanteckningarna uppfattades därför som positiva eftersom vi har antecknat på 
varsitt håll så har vi haft möjlighet att gå in på djupet i olika situationer. Dock är vi 
medvetna om att våra tolkningar är subjektiva men eftersom vi är två så har vi 
kunnat diskutera de vi sett. Bryman (2011) menar att kvalitativa resultat i stor 
utsträckning bygger på forskarnas uppfattningar. Men inom etnografiska studier så 
skapar de som undersöker sig olika hypoteser snarare än att de bevisar något som 
tidigare nämnt i metodavsnittet. Som tidigare nämnts i metodavsnittet så 
observerades endast barnen på förskolorna dock men undantag vid några tillfällen 
där pedagogerna agerar som medaktörer. Som läsare kan det dock uppfattats som att 
pedagogerna inte är närvarande. Det hade kunnat vara till en fördel att observera 
pedagogerna då även dem har betydelse för miljön och barnens lek. Genom 
observationer av pedagogerna hade vi kunnat undersöka samspelet tillsammans med 
barnen.  

Något som försvårade undersökningsprocessen var missivbreven, det tog längre tid 
än förväntat att få dem klara. När de väl kom ut till föräldrarna så var det inte lång tid 
kvar tills observationerna skulle genomföras. På förskola A hade 15/18 underskrifter 
av missivbreven blivit underskrivna till första observationstillfället, men på förskola 
B bara 6/19 missivbrev blivit underskrivna. Att observera endast sex barn gav inte 
alls en så bred insamling av data som förväntat. Vid de två sista observationerna på 
förskola B så hade nästan samtliga underskrifter kommit in 14/19, vilket i sin tur 
ledde till en större insamling av data. Det blev fler situationer att observera på 
förskola A där alla missivbrev var underskrivna än på förskola B där inte alla barn 
kunde observeras. Om undersökningen hade pågått under en längre tid så hade 
förhoppningsvis fler föräldrar hunnit skrivit under missivbreven vilket i sin tur 
förmodligen hade gett oss möjligheter till fler observationer på förskola B. Vi hade 
även kunnat få ett bredare resultat om observationerna skett på fler fält eftersom det 
hade gett oss fler miljöer och fler situationer att utgå från.  

5.1.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om inomhusmiljöerna på förskolorna är 
utformade på ett sätt som lockar till lek samt om det finns material tillgängligt för 
barnen att använda. Forskningsfrågorna ligger i grund med hur barnen lockas till lek 
i de miljöer som förskolorna erbjuder, samt vilken typ av material som barnen 
använder sig av och hur dessa i sin tur lockar barnen till lek. Vi kommer att använda 
oss av underrubrikerna miljö och material samt miljö och lek.  

Miljö och material 

Vi upplevde det som att det var relativt fri tillgång till skapande material på både 
förskola A och B. Men även om det upplevdes som att barnen hade fri tillgång till 
dessa så var de högt placerade på hyllorna. På förskola A tog barnen hjälp av 
möblerna i miljön för att på egen hand kunna ta ner de material som de sökte. De 
barn som klarade av att ta ner dessa material var barnen i äldre åldrar, och under 
observationen så kunde vi se att det var barn i 5 års ålder som pysslade och tog ner 
materialen på egenhand.  
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Under observationen cirkulerade pedagogerna i rummet och att de fanns där som 
stöd om barnen behövde vilket gällde såväl äldre som yngre barn. Enligt Nordin-
Hultman (2004) så har förskolorna relativt mycket material för skapande aktiviteter 
men att barnen sällan har fri tillgång till dessa. Eriksson Bergström (2013) lyfter 
vikten av att ha material och pedagoger tillgängliga för att stimulera barnens 
utveckling. Även Säljö (2010) menar att vi använder olika redskap och verktyg när vi 
försöker förstå vår omvärld och hur vi agerar i den. I likhet med Eriksson Bergström 
(2013) menar vi att det är av vikt att pedagogerna finns närvarande. Genom att 
pedagogerna är observanta kan de stötta barnen i deras aktiviteter vilket i sin tur kan 
leda aktiviteterna vidare. Eftersom det är en spridd ålder på förskola A så dras 
slutsatsen att placeringen av materialen är av säkerhetsskäl för de allra yngsta med 
då det inte bara var skapande material som fanns på hyllorna. En annan slutsats är 
även att pedagogerna inte behöver begränsa miljöerna för de yngre barnen. Med 
detta menar vi att alla barn oavsett ålder kan röra sig fritt i alla miljöer inne på 
avdelningen istället för att begränsa vissa rum efter en viss ålder. Detta i sin tur tror 
vi kan leda till att barnen inte känner sig exkluderade. Enligt Strandberg (2009) är 
det nödvändigt för barnen att röra sig bland miljöer och dess material även om 
barnet ännu inte vet exakt hur de förväntas använda sig av materialen. Det är av vikt 
att barnen vet att de har tillgång till materialen då det är spännande med nya föremål 
som barnen kan lära sig att hantera med tiden. Resultatet visar att materialen på 
förskolan till stor del var placerade i barnens höjd både på förskola A och B och att 
innehållet av lådorna med leksaker hade bilder som tydligt visade vad som fanns i 
dem. Strandberg (2009) menar att utbudet av material är viktigt för barnen att ha 
tillgång till även om de ännu inte vet hur de ska använda dem. Det upplevdes som att 
barnen på båda förskolorna hade fri tillgång till allt material som var placerat i höjd 
med dem, även om de ännu inte visste hur de skulle använda sig av dem. Dock kunde 
var utbudet av material varierande mellan förskolorna då förskola A hade ett bredare 
utbud än förskola B.  

Resultatet visar att materialen i miljöerna speglar rummens utformning då rummen 
på avdelningarna är tematiskt uppdelade. Det upplevs som positivt att utformningen 
är gjort på detta sätt då det blir lättare för barnen att orientera sig beroende på vilken 
lek de väljer att leka. Strandberg (2009) menar att det är positivt om materialet 
speglar sig i utformningen av rummen. Som tidigare nämnts så menar han att det är 
lättare att leka bilmekaniker om barnen är i en verkstad. I läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) står att barnens förmågor och självständighet ska tas tillvara på 
för att ge barnen ett större ansvar för sig själv men även för barngruppen. Doctoroff 
(2011) menar att miljön är ett kraftfullt verktyg för barnens möjligheter till att leka. 
Därför menar hon att det är viktigt att miljöerna är genomtänkta så att de erbjuder 
gott om material som kan bjuda in till lek. Genomtänkta miljöer gör det därför lättare 
för barnen att orientera sig och se vilka lekmöjligheter som finns.  

Handlingserbjudanden är enligt Eriksson Bergström (2013) något som barn söker 
efter i olika miljöer men även bland materialet som miljöerna erbjuder. Vår tolkning 
är att miljöerna på både förskola A och B hade tillåtande miljöer där allt material till 
stor del var fritt att använda sig av. Handlingserbjudanden kan även handla om att en 
stol kan bli en bil. Dessa erbjudanden behöver inte bara ligga i utformningen av 
miljöerna utan det kan även vara lika viktigt att ha en tanke med vilka material som 
finns i miljön. Vi upplever därför att materialet och miljön måste ha någon form av 
gemensam nämnare som tidigare nämnt.  
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Med det menar vi att materialet och miljön håller sig inom samma ramar och 
kategori av lek, som exempelvis observationen i dockvrån där det fanns rikligt med 
material som lämpade sig med syftet av rummet. Genom att strukturera upp 
miljöerna på detta vis tror vi att det blir lättare för barnen att orientera sig bland 
rummen på förskolan. I situationen dockrummet på förskola B så kunde vi dock se att 
barnen sökte efter ett bättre ställe att leka på detta kan bero på att de söker efter en 
miljö som har ett bättre handlingserbjudande.  

Miljö och lek 

I resultatet kunde vi se att miljön hade en stor betydelse för barnens lek och var de 
valde att befinna sig. Barnen valde rum på avdelningen efter val av lek, ville de 
exempelvis leka med dockor så befann de sig i dockvrån på både förskola A och B. I 
situationen myshörnan på förskola A kunde visade det sig att miljön hade goda 
förutsättningar för barnen att utveckla sin lek då det fanns olika sorters material som 
gick att identifiera med de roller som de gick in i. Rollekar tog fart med hjälp av de 
olika material som fanns tillgängligt vilket vi menar har en stor betydelse för vilka 
lekar som leks, vi tolkar det som att materialets utbud därför är av stor vikt. Eriksson 
Bergström (2013) framhäver vikten av medveten utformning av miljöerna och att de 
bör ha god tillgång till material då barnen kan bli begränsade om miljön inte har ett 
gott utbud. Det fanns även möjlighet för polisen att använda sig av miljön när han 
fångade tjuvarna och låste in dem i fängelset som är det hemliga utrymmet som 
konstruerats på avdelningen. Pojken i situation golf från förskola B hade även goda 
förutsättningar i sitt spelande då han kunde använda sig av olika avstånd när han 
skulle slå bollen. Detta hade han inte kunnat göra om inte miljön hade varit 
tillräckligt stor. I situationen med flytten i dockrummet på förskola B valde två pojkar 
som var 5 år att flytta sin lek till stora rummet istället för dockvrån, det kan tolkas 
som att de ville få mer utrymme för leken då de plockade med sig de material som de 
behövde i sin flytt. Eriksson Bergström (2013) menar att det är viktigt att pedago-
gerna är observanta kring hur barnen använder sig av miljöerna för att de sedan ska 
kunna utforma dem efter barnen behov. Det är viktigt att tänka på hur miljöerna 
konstrueras så att de på bäst sätt kan gynna barnen som vistas i dem. Hon menar att 
barn relativt fort upptäcker vad som förväntas ske och vad som är möjligt i rummet. I 
situationen med flytten sökte sig barnen efter ett annat rum som hade bättre 
förutsättningar för deras pågående lek än vad rummet som de befann sig ifrån början 
hade. Därför dras slutsatsen att det kan vara nyttigt att se över miljöerna regelbundet 
för att kunna omforma dem efter barngruppen. Dock tror vi att det kan vara svårt att 
veta helt säkert vad det är barnen önskar sig och att alla barns behov blir tillgodo-
sedda samtidigt. Men Strandberg (2009) menar att det är nyttigt för barnen att vara 
med och utveckla rummen tillsammans med pedagogerna. Genom att låta barnen 
komma till tals med önskemål kring miljöns utformning så bör det bli lättare att 
konstruera rummen efter barnens önskemål och intressen vilket i sin tur leder till ett 
mer demokratiskt arbetssätt.  

Resultatet visade att tillgången till hemliga rum har en viss betydelse för barnen. Det 
upplevs som att hemliga miljöer är något som är viktigt för barnen då det ges 
möjligheter till att ha hemligheter och att leka avskilt precis som tidigare nämnt. 
Strandberg och Vuorinen (2008) menar att dessa hemliga miljöer ger en känsla av 
avskildhet från övriga i gruppen. På förskola A hade de konstruerat en sådan miljö för 
barnen men vi kunde inte se någon sådan på förskola B.  
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Men behöver dessa miljöer alltid vara positiva? Om det skulle ske en brand på 
förskolan är då pedagogerna medvetna om att barnen kan vistas på dessa platser då? 
Har man dessa platser på förskolan bör man som pedagog vara medveten om att 
barnen kan gömma sig där och att det är noga att pedagogerna undersöker dessa 
miljöer om någon olycka uppstår. 

5.1.2 Slutsatser 

Genom undersökningen har det framkommit att miljö och material har en stor 
inverkan på barnens lek. De väljer vart de vill leka efter vad miljöerna har att erbjuda 
samt att de väljer material efter vilken typ av lek som de sysselsätter sig med. Därför 
är det viktigt att det finns gott om material som kan locka till olika typer av aktiviteter 
i samma miljö. Vi har dragit slutsatsen av att ett tydligt tematiskt upplägg av miljö-
erna har en stor inverkan på vart barnen väljer att leka. Är rummen tydliga i 
upplägget så är det lätt för barnen att orientera sig och se vart de vill vara och leka.  

Men det har även framkommit att materialet har lika stor inverkan på leken som 
miljön, finns det rikligt med material så finns det oändligt med möjligheter att ut-
veckla den befintliga leken vidare. Vi har under vår undersökning kunnat se att en 
miljö som har rikligt med material lockar barnen mer till lek än vad en miljö utan 
material gör. Finns det inte rikligt med material som är tydligt vad de ska användas 
till så är det svårare för barnen att komma igång med en lek. Materialet och miljön 
går hand i hand och de bör båda integrera med varandra för att locka barnen till lek. 
Eftersom miljön och materialet har en så stor inverkan på barnen och deras lek så 
kan vi se att det är enormt viktigt att låta barnen vara delaktiga i utformningen av 
miljöerna på förskolan. Pedagogerna bör kontinuerligt se över miljöerna som avdel-
ningen har att erbjuda för att se var barnen väljer att befinna sig och inte. Genom att 
kartlägga vad barnen väljer samt väljer bort så upplever vi att det ger goda förutsätt-
ningar för att reflektera vidare och utveckla miljöerna efter barnens intressen. 
Samma sak gällande material, det är viktigt att det finns tillgängligt för barnen när de 
behöver dem. Under utformningen av miljöerna är det därför oerhört viktigt att se till 
att materialet finns tillgängligt i barnens nivå så att de lätt kan komma åt dem för att 
de inte ska bli begränsade i sin lek.  

5.1.3 Pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor 

Denna undersökning har lyft fram inomhusmiljön och materialens relevans för bar-
nens lek på förskolan. Det har visat sig att barn i vår undersökning söker sig till 
miljöer som har rikligt med material och som visar tydliga förväntningar kring vad 
som förväntas ske i rummet. Resultatet visade att det inte var helt självklart var 
barnen på förskola B ville befinna sig, därför drog vi slutsatsen att det är viktigt att 
barnen får vara med i utformningen av miljöerna. Dessa insikter är viktiga för 
pedagogerna att beakta i sitt arbete då det är av stor vikt för barnens lek och vistelse 
på förskolan. Barnen vistas idag många timmar i veckan på förskolan och det är 
viktigt att de får ut det bästa möjliga av vistelsen. Både lek och miljö har visats sig 
vara en stor del av barnens vardag på förskolan och därför är det så viktigt att sprida 
mer kunskap inom just detta ämne för att kunna utveckla sitt arbete i förskolan.  

 

 



26 

 

Under denna undersökning har vi fått ett vidare intresse om barns delaktighet och 
inflytande i inomhusmiljöerna på förskolan. Samt hur pedagogerna arbetar för att 
skapa miljöer på förskolan. Hur skulle barnen påverka miljöerna om de hade 
möjlighet? Samt vilka material skulle de välja? Detta skulle bli undersökningsbart om 
vi i framtiden skulle välja ut fler fält att undersöka. Det skulle kunna undersökas med 
observationer av både barn och pedagoger samt eventuella intervjuer med pedago-
gerna. 
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7 Bilaga  

Information om en kvalitativ studie om miljöns betydelse för barns lek. 

Vi heter Sandra Sandvik och Emelie Karlström och vi läser sista terminen som 
förskollärare på Mälardalens högskola. Du som vårdnadshavare tillfrågas härmed om 
ditt barns deltagande i denna studie. Vår undersökning är en kvalitativ undersökning 
med syftet att undersöka vilken betydelse förskolans inomhusmiljö har för barns lek 
samt vilken tillgänglighet barnen har till material. Detta kommer att ske genom 
observationer. Vi har därmed ingen avsikt att intervjua barnen. Forskningsfrågor: 

Hur lockas barn till lek i de inomhusmiljöer som förskolorna erbjuder? 

Vilken typ av material använder sig barnen av och hur lockar dessa till lek? 

Vi kommer endast att använda oss av observationer och dessa tillfällen kommer att 
ske vid fyra tidpunker. Vi kommer även att göra observationer på en annan förskola. 
Efter observationerna kommer vi sammanställa dessa och se om det finns några 
kopplingar mellan miljö och lek. Det är bara vi som skriver detta arbete som kommer 
att ta del av observationerna som görs, när arbetet är klart kommer även våra 
anteckningar från observationerna att förstöras efter det att materialet bearbetats. 
Observationerna kommer att ske via papper och penna. Varken barn, kommun eller 
förskolans namn kommer att nämnas i slutresultatet av denna undersökning, 
deltagandet kommer att vara helt konfidentiellt. Deltagande i undersökningen är helt 
frivillig. Du har rätten att när som helst avbryta deltagandet för ditt barns räkning 
utan närmare motivering och utan negativa konsekvenser för dig, men tänk då på att 
informera oss. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Har ni några 
funderingar kring denna undersökning så hör gärna av er till oss.  

Sandra Sandvik: ssk12002@student.mdh.se  

  Mobil: 070-7879809 

Emelie Karlström: elm12001@student.mdh.se  

 Mobil: 073-5546133 

Karin Engdahl (Handledare): karin.engdahl@mdh.se  

 Telefon, arbete: 021-103184 

 

                                  

Eskilstuna 101115   Eskilstuna 101115  
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Intyg av medverkan. 

Härmed intygar jag att mitt barn får delta i denna studie.  

 

 

     

Namn, Ort och datum  
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