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Syftet med denna studie är att ta reda på förskollärarnas förhållningssätt till 

barns lek och lekmiljö genom observationer och intervjuer. Observationerna 

skedde på åtta avdelningar på flera olika förskolor i mellan Sverige. Åtta 

verksamma förskollärare intervjuades. Resultatet visar att förskollärare som 

arbetar med yngre barn är mer närvarande i barnens lekmiljö än de 

förskollärare som arbetar med äldre barn. Samtidigt är förskollärarna som 

arbetar med de äldre barnen mer tillåtande avseende barnens lekmiljö och ger 

barnen mer utrymme att leka fritt, än vad förskollärare som arbetar med de 

yngre barnen gör. Resultatet visar också att barns inflytande och lekmiljöer har 

betydelse för deras lek genom att förskollärarna visar intresse och engagemang i 

barnens lek och lekmiljö. En slutsats är att förskollärarna är medvetna om hur 

deras förhållningssätt till barnens lek och lekmiljö påverkar barnen i deras lek, 

men att de ändå ibland styr leken omedvetet. 

Nyckelord: Lek, lekmiljö, förhållningssätt, barns inflytande, material. 
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1 Inledning 

I läroplanen för förskolan Lpfö98/10 tas det upp att ”leken är viktig för barns 
utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 
utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan”. Vidare benämner 
läroplanen att ”barn söker och erövrar kunskap genom lek och socialt 
samspel[…]”(Utbildningsdepartementet, 2010.s.6-7).  

I Skollagen (SFS 2010:800) skrivs det fram att förskolan ska erbjuda en trygg 
verksamhet, som utgår ifrån barnens behov och intressen för att ge barnen goda 
möjligheter till utveckling i sitt lärande. Vidare tar även skollagen (SFS 2010:800) 
upp att förskolan ska erbjuda en god miljö som gynnar alla som vistats i förskolan, 
såväl barn som personal.  

För att barn ska utvecklas belyser UNICEF (2009) att det är viktigt att barn känner 
en trygghet och att det har tillgång till lek för att utvecklas. I flera avsnitt av 
förskolans styrdokument betonas just trygghet och vikten av det sociala samspelet för 
att inspirera till lek, men framförallt beskrivs pedagogens roll för att aktivt verka för 
detta.  I läroplanen för förskolan Lpfö98/10 tas det upp att ”Förskolan ska erbjuda 
barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 
inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barn möta vuxna som ser 
varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 
barnet och barngruppen” (Utbildningsdepartementet, 2010. S. 6).  

Utifrån ovanstående avsnitt från förskolan styrdokument är det intressant att 
undersöka förskollärares förhållningssätt till barns lek och lekmiljö, då barns lek är 
en stor del av förskolans verksamhet. Vi vill också se hur förskollärarna i praktiken 
agerar kring barnens lek och lekmiljö. Vår förhoppning är att genom denna studie få 
en större inblick i förskollärarnas förhållningssätt, något som vi kan komma att 
behöva ta till oss inför vår kommande yrkesroll som förskollärare. Vi anser att 
förskollärarnas förhållningssätt till barns lek och lekmiljö är viktig, för att barnen 
själva ska få känna sig fria och kompetenta och få möjlighet att förstå omvärlden 
genom sin lek. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärarens roll i barnens lek och 
lekmiljö. 

Forskningsfrågorna är: 

1. Hur påverkar förskollärarna barnen i deras lekmiljö? 

2. Vilka möjligheter får barnen att använda förskolans material på olika sätt?  

3. Vilket inflytande har barnen i deras lek och lekmiljö? 

4. Hur resonerar förskollärarna kring barnens lek och dess lekmiljö? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Under den här rubriken kommer studiens olika avsnitt och underrubriker kort att 
beskrivas och förklaras. I begreppsdefinitionen kommer vi att redogöra för studiens 
olika begrepp och en förklaring till hur vi har valt att använda dessa i studien. 

 Rubriken litteraturgenomgång har delats upp i fyra underrubriker: lekens betydelse, 
miljöns betydelse i förskolan, teoretiskt perspektiv och tidigare forskning. Rubriken 
teoretiskt perspektiv bygger på Vygotskys sociokulturella teori som innebär att 
lärande är socialt och att kunskap är något som skapas tillsammans med andra och 
med omvärlden i den kultur vi växer upp i. Kapitlet innehåller också underrubriken 
tidigare forskning, där ett flertal artiklar som är av relevans för studien presenteras. 
Metodkapitlet är uppdelat i sex olika rubriker för att få en tydligare struktur och 
översikt över hur vi har gått tillväga.  Under forskningsstrategi beskrivs studiens 
kvalitativa ansats.  

Datainsamlingsmetoden innehåller studiens tillvägagångssätt för att samla in 
material.  Urvalsmetoden innefattar det urval vi valde att använda i studien. Kapitlet 
genomförande handlar om hur vi har genomfört studien, från första kontakten med 
respondenterna till hur observationer och intervjuer genomförts.  

Tillförlitligheten handlar om hur pålitligt studiens resultat är, men även studiens 
validitet som handlar om studiens trovärdighet.  I metodavsnittet beskrivs även hur 
beaktats utifrån Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. Resultatdelen 
innefattar förskollärarnas intervjusvar och våra observationer. Studien har en 
analysdel där vi analyserat förskolläranas intervjusvar och observationer med stöd av 
litteratur. Diskussionen utgörs av en resultatdiskussion och en diskussion om 
studiens metod.  Kapitlet avslutas med en slutsats och diskussion om 
undersökningens relevans för förskolläraryrket. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

 Lekmiljö innebär förskolans olika rum och platser där barnen kan vistats under sin 
lek, där även samspel sker. De Jong (2010) belyser att förskolans fysiska miljö är den 
viktigast i förskolan, eftersom det är den som bygger upp verksamheten som barnen 
ska vistas i. Vi valde att byta ute ordet fysisk miljö till lekmiljö, då flera av 
förskollärarna använde sig av ordet lekmiljö i vår studie. 
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2 Litteraturgenomgång. 

I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektivet som studien utgår ifrån. I 
kapitlet framkommer också tidigare forskning och litteratur som relaterar till barns 
lek och lekmiljö. För att få tillgång till användbart material har vi använt oss av 
studentlitteratur och vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna har vi sökt i 
högskolans databaser Discovery och ERIC, där vi använt sökord preschool, children, 
learning, teacher, playing och environment. Sökningen gav 577 träffar i databasen 
ERIC och 1731 träffar i databasen Discovery. 

2.1  Teoretiskt perspektiv  

 Det teoretiska perspektivet som studie utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet, 
som lägger stor vikt vid miljön där både fysiska och sociala redskap har betydelse för 
barns lek, lärande och utveckling (Säljö, 2011). Inom teorin ses fysiska och 
psykologiska redskap komplettera varandra, det fysiska i form av verktyg som 
människan kan använda själva, och psykologiska i form av kommunikation och vårt 
tänkande. Genom dessa redskap ges möjlighet till att anpassa handlingar och 
agerande utifrån situationen. Det sociokulturella perspektivet innebär att lärande är 
socialt och att kunskap är något som skapas tillsammans med andra och med 
omvärlden i den kultur vi växer upp i. Säljö (2011) benämner att utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv har vuxnas förhållningssätt betydelse för barnens 
utveckling och lärande genom att barnen tar efter kunskaper från vuxna som har 
betydelse för barnens framtid. Säljö (2011) beskriver Vygotskys teoretiska begrepp 
proximala utvecklingszon som handlar om att barn samspelar med andra barn och 
vuxna där de utvecklar nya kunskaper utifrån sina tidigare erfarenheter med hjälp av 
andras kunskaper.  Detta kan uttryckas genom att barn tar in nya kunskaper genom 
samspel och stöd av andra som leder till att barnen skapar nya färdigheter, som 
barnen kan klara av både på egen hand och med mer stöttning av andra. I likhet med 
Vygotskys tankegångar om lärande skriver Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-
Godèe (2008) att kunskap skapas tillsammans med andra människor och inte enbart 
hos individen. Vidare tar de upp att miljön runt omkring kring oss har betydelse för 
utveckling av våra tidigare erfarenheter. Författarna belyser också att genom fantasin 
gör barnen nya upptäckter av deras tidigare erfarenheter tillsammans med andra 
barn, något som barnen sedan kan komma att använda i sina lekar tillsammans med 
andra barn.  

 Lillemyr (2002) beskriver Vygotskys tankar om att lek, lärande och utveckling 
hänger ihop och kan inte skiljas ifrån varandra. Barn lär och utvecklas genom leken 
och i samspel med varandra som bygger på barnens erfarenheter. Vygotsky menar att 
fantasi och material är viktiga byggstenar för att barnen ska förstå verkligheten. 
Genom att barn använder fantasi i deras lekar fördjupar barnen sina erfarenheter, 
tillsammans kring deras upplevelser i leken. Enligt det sociokulturella perspektivet 
bygger barns lek ofta på fantasi där barnens känslor är tillgängliga, vilket enligt 
Vygotsky innebär att det är fantasin och känslorna som styr vad barnen leker i olika 
situationer. Vygotsky (1995) menar att barnens lek och erfarenheter präglas av vuxna. 
Barnens sätt att ta efter vuxna visas i leken hos barnen genom att barnen återskapar 
det de tidigare sett genom leken. Detta innebär att barnens lek är som en tillbakablick 
av det som barnen redan sett och hört. Enligt Vygotsky är dock inte leken helt 
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identisk med det som upplevs utan barnens skapar sin egen bild av olika händelser 
som barnen senare bearbetar vidare. 

 

2.2 Bakgrund och tidigare forskning 

I den här rubriken har vi valt att börja med relevant litteratur för studien, för att 
läsaren ska få en övergripande bild av litteraturens innehåll och få en förförståelse för 
ämnet.  I detta avsnitt behandlas också tidigare forskning där vi valt ut fem 
vetenskapliga artiklar som är relevanta för studien, och som senare även kommer att 
tas upp i studiens diskussion. 

2.2.1 Miljöns och materialets betydelse i förskolan 

Barn vistas under sin förskoletid i rad olika miljöer, som är betydelsefulla för deras 
lek, lärande och utveckling. Miljöerna i förskolan har som avsikt att inbjuda barn till 
olika lekar och Brodin och Lindstrand (2008) belyser att förskolans miljö är en viktig 
del i den sociala inlärningen. Miljön kan organiseras på flera olika sätt, där den 
fysiska miljön, material och rummen som barnen möter på förskolan, kan leda till en 
mängd olika lekar inom barngruppen. Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) 
menar att förskolan måste inbjuda till en trygg miljö, som är rolig att leka i och där 
barn kan utvecklas. Likande tankegångar återfinns hos Dahlberg och Åsén (2011) som 
skriver att för att lära och kunna ta in kunskap har samspelet en stor roll mellan 
människor, men där miljöns utformning och organisation kan påverka villkoren för 
detta samspel.  Det handlar enligt författarna om att skapa miljöer där barnen får 
möjligheter att aktivt inhämta kunskap, något som är en pågående process. Enligt 
författarna kräver detta att miljön är grundligt planerade och väl genomtänkt för att 
stödja barnen i deras lärande, delaktighet och utforskande. Författarna menar vidare 
att ett rum kan ses som en tredje pedagog eftersom vi skapar rummet, samtidigt som 
rummet skapar oss. En miljö kan sända ut budskap som kan göra att både barn och 
förskollärare kan se och tolka miljön olika och utifrån detta handla på olika sätt. 
Dahlberg och Åsén (2011) reseonerar vidare om att det är förskollärarens roll att 
skapa en miljö som är inspirerande, där barnen ges möjligheter till att utforska, 
tänka, känna och handla i leken.  Detta ligger helt i linje med det som skrivs fram i 
förskolans läroplan Lpfö98/10 om att ”Barnens sociala utveckling förutsätter att det 
alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De 
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund 
för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” 
(Utbildningsdepartementet, 2010.s.12). 

 Även Isbell (2012) beskriver hur förskolans material och rum har inverkan på barns 
lek och lärande. Författaren menar att förskolans material underlättar barnens lek 
och därmed skapar barnen en större utveckling i sitt lärande. Vidare ses atmosfären i 
förskolan, både den sociala och den fysiska, att påverka barnens lek. Författaren 
påpekar att i barns lekmiljö på förskolan ingår många av förskolans rum, som 
påverkar utformning och innehåll av barnens lek och lärande.  De Jong (2010) 
påpekar att samspelet mellan den fysiska och sociala miljön är en viktig grund för 
barns utveckling och lärande. Författaren beskriver vidare att rum, tid och material 
har en betydande roll för barns lek, lärande och utveckling, och genom att tillvarata 
barnens intressen kan det skapa en lekmiljö som barnen vill vistas i. Vidare tar 
författaren också upp att förskollärarnas dagsrutiner och tillåtelse kring förskolans 
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material har en stor inverkan i barns vardag på förskolan. Författaren belyser att 
större andelen av barnen i Sverige tillbringar sin vardag i förskolan. Vidare beskrivs 
att den fysiska miljön är en viktig miljö i förskolan, eftersom det är där barnen 
tillbringar en stor del av sin tid. Enligt författaren är detta något som många tar 
förgivet och därför är det även många som glömmer bort att förskolan faktiskt har en 
fysisk miljö, och att det är den som är med och formar barnens verksamhet i 
förskolan. För barnen är förskolan en viktig plats och det är viktigt för barnen som 
vistats i förskolan att den fysiska och den sociala miljön ger förutsättningar för 
varandra. Det är viktigt att barnen känner att det kan leka med andra barn och att 
den fysiska miljön som förskolans rum tilltalar barnen till att leka med andra barn. 
Vidare menar De Jong (2010) att relationen som skapas till den sociala och fysiska 
miljön bygger på hur förskolans rum, förråd, lekföremål och gemenskap formas. 
Författaren påpekar att storleken på förskolans olika rum får konsekvenser för barns 
lek. Om barnen har en mindre yta att leka på får färre barn plats, leken villkoras 
utifrån rummets fysiska utformning och påverkar lekens innehåll och form genom att 
barnen anpassar lekarna utifrån rummens storlek. 

2.2.2 Lekens betydelse i förskolan    

Strandberg (2006) påpekar vikten av barnens samspel inom barngruppen, men 
menar också att samspelet mellan barn-vuxen har en stor betydelse för barns lek, 
lärande och utveckling. Läroplanen för förskolan beskriver att personalens förmåga 
till att förstå och samspela med barnen är av stor vikt i verksamheten. Knutsdotter 
Olofsson (2003) menar att förskolläraren inte bör vara med och styra barnens 
lek, utan förskollärarna ska finnas tillhands för att barnen ska kunna utveckla sin lek 
och för att barnen ska kunna be om hjälp när det själva känner att det behöver det. 
Det är viktigt för lekens förlopp att barnen får bestämma lekens innehåll själva, för 
att ska känna att det har möjligheter till att välja och påverka själva. Knutsdotter-
Olofsson (2003) menar också att leken är ett sätt för barnen att reflektera över 
händelser runt omkring, där de skapar en egen bild om situationen eller händelsen, 
vilket överensstämmer med det sociokulturella perspektivets syn på betydelsen av 
tidigare erfarenheter. Vidare menar författaren att förskolläraren som inte ser 
barnens möjligheter i leken gör så att barnens lek inte fortskrider i samma anda, 
vilket enligt Knutsdotter-Olofsson (2003) kan ha en negativ inverkan på barnets 
kunskapsutveckling.  

 Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) belyser att leken är en av förskolans viktigaste 
redskap för att barnen ska lära och utvecklas. Förskolläraren bör ha god kunskap om 
lekens betydelse för barnen. Förskollärarna bör även se hur de kan skapa goda 
möjligheter för barnen att lära inom lekens ramar. Författarna menar att det är 
viktigt att visa respekt för barns lek som förskollärare, och att ge barnen tid och plats 
till att leka. Lekmiljön bör förnyas kontinuerligt och omformas annorlunda. Både 
barn och förskollärare bör vara med i att skapa en god lekmiljö. Vidare tas det upp att 
förskollärarna bör ha tid att diskutera barnens möjligheter till lek i verksamheten. 
Genom att leken är skapade av barnens fantasi menar författarna att under lekens 
gång törs barnen ta ut svängarna, vilket leder till att de inte känner sig lika 
begränsade som i styrda aktiviteter. I lekens värld är allt möjligt, och i lekens värld 
kan allt hända, uppfinnas och utforskas. Enligt Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) 
är leken något som är unik för varje barn. Den motiverar barnen och har stor 
betydelse för barns lärande. De menar att de är genom leken som barnen lär bäst, det 
är här barnen törs testa nya utmaningar som gör att barnen utvecklar ny kunskap och 
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nya erfarenheter. Författarna påpekar också att förskollärarnas syn kan komma att 
påverka barnens lek. Genom leken får förskollärarna samtidigt en inblick i barnens 
utveckling kring deras pågående lek. 

Lillemyr (2002) menar att genom att observera barnens lek, lär sig förskollärarna 
mycket om barnen som kanske inte annars framkommer lika tydligt. Bruce (2010) 
menar att barn utforskar och undersöker sin närmiljö i leken, och i detta 
undersökande är det viktigt för barnen att till exempel få flytta runt leksaker. 
Sandberg och Vuorinen (2008) menar att barnen i sina lekar skapar olika roller, och 
att leken ibland kan bli så intensiv att barnen totalt uppslukas av lekens förlopp. 
Detta syns exempelvis då barnen varken ser eller hör det som händer runtomkring 
dem eller då barnen skyddar sin lek och hellre vill tillexempel leka klart inne än att gå 
ut och leka på gården.  Enligt författarna kan detta skapa problem då barnen som 
tillbringar sin tid på förskolan oftast inte har många valmöjligheter under dagen, 
utan barnen i förskolan styrs av rutinerna som finns på förskolan.   

2.2.3 Tidigare forskning 

I Leungs (2015) studie av 30 förskollärare och 30 barn i sex olika förskolor var syftet 
att förmedla en gemenskap och närvaro mellan barn och förskollärare: Genom dialog 
och observationer undersöktes hur förskollärare kan komma närmare barnen och se 
vad barnen lär sig genom leken. I studien framkom att kontakten mellan barn och 
vuxna blir bättre om den vuxna kan sätta sig in och engagera sig i barnens lek.  För 
att komma fram till sitt resultat tog författaren hjälp av två personer som observerade 
förskollärarna, för att se hur deras relation till barnen såg ut. Observationerna pågick 
i tre minuter var. I en annan observationsstudie på 12 stycken 4-åriga barn utförd av 
Test och Cornelius-White (2013) var syftet att fördjupa kommunikationen mellan 
barn och förskollärare med avsikt att få förskollärarna mer engagerade i barnens lek. 
Författarna belyser att förskollärarens engagemang kring barnens lek skapade en 
positiv lek. Författarna menar också att förskollärarnas kommunikation med barnen 
kan vara en viktig byggsten till att hålla kvar en aktivitet och behålla barnens 
engagemang. Barnen som deltog i studien ville ha förskollärarnas uppmärksamhet 
och ville ha en kommunikation tillsammans med dem i och utanför leken.  Dock 
framkom det att förskollärarna var mindre engagerade i barnens lek och inte lika 
aktiva som barnen önskade. Förskollärarna pratade hellre med barnen när leken tagit 
slut än under lekens gång.  

 I Broström, Sandberg, Johansson, Margetts, Nyland, Frøkjær och Vrinioti (2015) 
studie deltog 104 slumpvis utvalda barn i intervjuer. Resultatet visade att barnen 
upplever att de lär sig i olika situationer under hela dagen som de vistas i förskolan. 
Författarna belyser att förskollärarnas delaktighet kring barnens lekmiljö är viktig för 
att barnen ska känna sig sedda och för att leken ska skapa en utveckling hos barnen. 
Resultatet visade också att barnen anser att de lär sig mer genom fri lek än styrda 
aktiviter, men också att social inlärning är en viktig del i barnens lek, vilket pekar på 
vikten av att förskollärarna engagerar sig i barns lek. Det framkom att fri lek, barnens 
egna initiativ och deras relationer till olika material var de tre viktigaste 
byggstenarna. Men även vikten av att lära med och av andra visade sig ha stor 
betydelse för barns utveckling och lärande enligt författarna. Även förskollärarnas 
närvaro har betydelse för barns lek och lärande. Hultgren (2015) diskuterar i sin 
studie att barnen lär genom att umgås och att barnen genom leken lär sig ta hänsyn 
till varandra. Detta har författaren undersökt genom observationer och intervjuer 
såväl individuella som i grupp, avseende lekens lärande. I denna studie har 40 barn i 



 7 

åldern noll till fem år deltagit i samtycke med barnens vårdnadshavare, där 
vårdnadshavaren också blivit inbjudna till att vara med under observationer och 
intervjuer. 

I McClintic och Petty (2015) kvalitativa studie deltog tio kvinnor och en man. Syftet 
med studien var att ta reda på hur förskollärarna påverkar barns utelek.  För att 
komma fram till resultatet valde författarna att utföra intervjuer. Resultatet visade att 
utomhusmiljön skapar större möjligheter för barnen att variera sin lek, dessutom 
begränsas inte barnen med samma regler ute som inne. Detta gör att leken blir mer 
fri och barnen kan leka på ett annorlunda sätt, jämfört med lekens karaktär inomhus. 
I en annan studie om utomhusmiljön (Nedovic & Morrissey, 2013) var syftet att 
undersöka hur utomhusmiljön påverkar barnens lek i samråd med personal och barn. 
Författarna intervjuade 18 barn i ålder tre till fem år. Resultatet visade att resurser i 
utomhusmiljön gav barnen större möjligheter till att använda sin fantasi i 
utomhuslek. Men också hur relationerna till andra barn på förskolan blir annorlunda 
i barnens lek vid utomhusvistelse. Uteleken erbjuder barnen mer möjligheter till att 
bygga relationer till både barn och vuxna, men också till att leka på en större yta. 
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3 Metod  

I den här rubriken behandlas studiens forskningsstrategi, och de valda 
datainsamlingsmetoderna: intervjuer och observationer. Studiens urvalsmetod, 
genomförande, tillförlitlighet och etiska ställningstaganden presenteras också. Alla 
deltagare i vår studie är verksamma förskollärare. 

3.1 Forskningsstrategi 

Studien har en kvalitativ forskningsstrategi, som enligt Bryman (2011) innebär att se 
skillnad mellan teori och praktik, som utgår från den sociala verkligheten i olika 
miljöer.  Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi för att vi vill få en inblick i 
hur respondenterna förhåller sig till barns lek och lekmiljö och hur de anser att deras 
förhållningssätt påverkar barns lekmiljöer och barn inflytande och möjligheter till  
lek i förskolans verksamhet.  

3.2 Datainsamlingsmetod  

Enligt Bryman (2011) innebär en kvalitativ forskningsstrategi att data kan samlas in 
genom exempelvis intervjuer och observationer.  Vi har valt att använda både 
observationer och intervjuer i vår studie, detta för att vi vill få en tydligare inblick i 
respondenternas handlanden kring barnens olika lekmiljöer. Vi har använt 
observationer, där vi observerat förskollärarnas agerande i barnens lek och lekmiljö. 
Vetenskapsrådet (2011) menar att för att vara närvarande i miljön, är observationer 
ett gynnsamt tillvägagångssätt. Vi har gjort ett observationsschema innan 
observationerna genomfördes, för att vara medvetna om vad som ska undersökas i 
studien, samt för att kunna få ett likvärdigt resultat mellan våra observationer. 
Observationsschemat är uppbyggt utifrån studiens forskningsfrågor (se bilaga 3). 
Vidare genomfördes även intervjuer, där verksamma förskollärare fått besvara hur de 
ser på sin roll i barnens lekmiljö. Intervjufrågorna togs fram genom att vi haft fokus 
på studiens syfte och utifrån detta skapat fyra forskningsfrågor. För att kunna 
besvara dessa fyra forskningsfrågor arbetade vi fram tio semistrukturerade 
intervjufrågor som utgick från de fyra forskningsfrågorna, som sedan ställdes till åtta 
verksamma förskollärare (se bilaga 2). Bryman (2011) belyser att för att få en tydlig 
informationsbild är intervjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt.  

3.3 Urvalsmetod 

Vi har utgått ifrån bekvämlighetsurval i denna studie. Bryman (2011) belyser att 
bekvämlighetsurvalet innebär att författarna tar till olika nära tillgångar för att spara 
tid och underlätta för sig själva och studien. I studien har åtta verksamma 
förskollärare från olika förskolor i mellan Sverige deltagit. Dessa åtta förskollärare 
deltog även i observationerna som genomfördes.  Den första kontakten skedde genom 
telefon och mail först med förskolechefer och sedan med förskollärare, efter 
förskolechefernas godkännande. Vi valde att enbart tillfråga verksamma 
förskollärare, då utbildning har betydelse för yrkeskompetensen och sannolikt också 
för förhållningssättet till barns lek och lekmiljöer.  
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3.4 Genomförande 

 Vi kontaktade förskolorna först via förskolecheferna, där de gav samtyckte till att 
genomföra observationerna och intervjuerna på deras förskolor. Efter kontakten med 
förskolecheferna kontaktades även enstaka förskollärare som sedan diskuterade med 
sina arbetslag om deltagande i studien.  Alla deltagande förskolor fick ett missivbrev 
(se bilaga 1) mailat till sig, där vi angivit studiens syfte, metod och att deltagandet var 
frivilligt. Missivbrevet skickades till tolv verksamma förskollärare varav åtta valde att 
delta i studien. Alla deltagande fick i uppgift att meddela barnens vårdnadshavare om 
det kommande besöket, detta för att de forskningsetiska reglerna kräver att barnens 
vårdnadshavare får information om att observationer kommer att ske i 
verksamheten. Intervjuerna med förskollärarna skedde på respektive förskola, inom 
en tidsram på 30 minuter. Intervjuerna delades upp mellan oss så att båda 
intervjuade fyra förskollärare var, intervjuerna skedde enskilt och avsides från 
kollegor och barngrupp. På grund av tidsbrist på tre av förskolorna kunde inte en 
intervjuerna genomföras. Förskollärarna valde då istället att enskilt besvara frågorna 
skriftligt som sedan skickades tillbaka till oss via e-post. Intervjuerna spelades in med 
en diktafon, dock finns det undantag då fyra av det intervjuade inte gav samtycke till 
att spela in intervjuerna. Intervjuerna har transkriberats av oss från respektive besök 
på förskolorna. Sammanställningen utfördes av oss tillsammans, där vi fokuserade på 
likheter och skillnader i materialet. Observationerna genomförde vi enskilt och tiden 
varierade från 30 minuter till 2 timmar beroende på vad förskoleverksamheten tillät. 
Observationerna genomfördes under tre dagar. Vi valde att genomföra 
observationerna innan vi genomförde intervjuerna med förskollärarna, detta för att vi 
inte vill påverka förskollärarnas handlande i lekmiljön. För att vi skulle ha samma 
förutsättningar i våra observationer och för att vara helt säkra på att vi observerat 
samma saker, valde vi att utforma ett observationsschema som vi sedan använde oss 
av vid observationerna (se bilaga 3). Sedan sammanställdes observationerna enskilt, 
för ett sedan bearbeta dessa tillsammans, för att endast de mest relevanta 
situationerna skulle framkomma. 

3.5 Tillförlitlighet 

Studiens giltighet och tillförlitlighet kan ha kommit att påverkas då alla förskollärare 
inte hade tid att intervjuas utan dessa förskollärare valde att svarade på frågorna 
enskilt. Eftersom frågorna då inte ställdes utav oss är det möjligt att förskollärarna 
kan ha missuppfattat flertal frågor och på så vis kan vi inte lita helt på svaren från 
dessa intervjusvar, då det heller inte var möjligt att ställa några följdfrågor. Bryman 
(2011) belyser att validitet är en granskning av hur trovärdigt det insamlade 
materialet är i förhållande till studiens syfte. Med validitet menas hur stor studiens 
trovärdighet är, om det finns något eller någon som kan påverka studiens resultat. 
Observationerna ger god validitet i denna studie då vi observerat det som hänt i 
förskolans verksamhet där och då. Det är alltså mer troligt att observationerna ger en 
bättre och tydligare bild än vad vissa intervjusvar gör. Generaliserbarheten i vår 
studie kan endast kopplas till de deltagarna i denna studie, då vi inte har tillräckligt 
med informanter och resultat som stödjer en generalisering av resultaten till andra 
förskolor i Sverige. Vi kan endast se till hur de besökta förskolorna arbetar med 
barnens lek och lekmiljö under den tidpunkt observationerna utfördes och utifrån de 
intervjusvar som respondenterna gav vid intervjutidpunkten.  
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3.6 Forskningsetiska regler  

I studien har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska regler 
(Vetenskapasrådet, 2011) som är informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (se bilaga 1). 

 Alla deltagare i studien har informerats om att deltagandet är frivilligt och att de när 
som helst kan välja att avsluta sitt deltagande utan några negativa konsekvenser. 
Även barnens vårdnadshavare har blivit informerade om att vi genomfört 
observationer på förskolorna. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att 
informera alla deltagare om deras rättigheter. Samtyckekravet innebär enligt 
Vetenskapsrådet (2011) att alla deltagare ska ge sitt samtycke till att det vill delta i 
studien. Vi har fått samtycke från både förskolechefer och de deltagande 
förskollärarna. I studien har ingen information om deltagarnas namn, ort eller 
förskola framkommit. Det är enbart vi som skrivit detta arbete, som vet vilka 
förskollärare och förskolor som har besökts. Något som Vetenskapsrådet (2011) 
nämner som viktigt för att garantera konfidentilitet enligt det sk 
konfidentialitetskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2011) nyttdjandekrav kan endast 
berörda parter i exempelvis en intervju ha rätt att begära ut materialet om sitt eget 
deltagande. Studiens intervjuer och observationer kommer endast att användas till 
denna studie. När studien har publicerats i högskolans databas Diva kommer allt 
material som vi haft tillgång till att raderas. Detta för ingen annan mer än vi ska ha 
tillgång till detta. 
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4  Resultat 

Under denna rubrik presenteras studiens resultat. Resultatet är uppdelat utifrån 
svaren från intervjudeltagarna och våra observationer från avdelningarna. Vi har valt 
att strukturera upp resultatet av intervjuerna och observationerna utifrån studiens 
fyra forskningsfrågor. 

4.1 Förskollärarnas förhållningssätt i barns lekmiljö 

Utifrån den första forskningsfrågan på vilket sätt förskollärarna påverkar barnen i 
deras lekmiljö, anser majoriteten av förskollärarna att det är viktigt att de är 
närvarande i barnens lekmiljö och finns tillgängliga för att stötta, utmana och 
utveckla barnens lek. De beskriver också att förskollärarna måste finnas tillgänglig i 
barnens lekmiljö för att fånga upp barnens intressen, för att få en inblick i vad barnen 
behöver för att utvecklas. En av de deltagande förskollärarna påpekar att det inte är 
enbart hens ansvar som förskollärare, utan även hela arbetslagets ansvar att vara 
aktiva i barnens lekmiljö.   

Två av förskollärarna anser att det är viktigt att de kan skapa en inbjudande lekmiljö 
som inspirerar och intresserar barnen i deras lek. Det flesta svaren tyder också på att 
förskolorna arbetar utifrån barnens intressen och skapar en miljö på förskolan som är 
anpassad för alla barn. I intervjusvaren kommer de även fram att en förskollärare 
måste både ha en arkiv roll i lekmiljön men även en passiv roll där de kan hålla sig i 
bakgrunden för att observera. En av förskollärarna beskriver detta på följande sätt:   

 Som förskollärare har man flera olika roller i barnens lekmiljö. Med små barn så tycker jag 
ofta att man får jobbar som observatör, då de små barnen inte kan uttrycka sig riktigt än, 
men också inspiratör för de små barnen har kanske inte upptäckt allt som finns i sin 
omgivning än. Jag måste även vara lyssnare för de äldre barnen som kan uttrycka sig på ett 
annorlunda sätt, jämfört med de yngre barnen och det är därför viktigt att jag som 
förskollärare även lyssnar in dem äldre barnen så att material och miljö anpassas efter deras 
behov och intressen i leken. 

För att ta reda på vad barnen har för intressen och behov beskriver alla förskollärare 
som deltagit i studien att de använder sig av observationer för att skapa sig en 
tydligare uppfattning av barngruppen. När det gäller att organisera förskolans olika 
rum, menar det flesta förskollärarna att det ska anpassas efter alla barnen som vistats 
på förskolan, men också att rummen och övrigt material ska fånga upp barnens olika 
intressen som infinner sig hos barngruppen för tillfället. Förskollärarna är också 
överens om att det är viktigt att använda förskolans alla rum, där miljön ständigt är 
föränderlig utifrån barnens intressen och behov, för att utvecklingen av barnens lekar 
och samspel ska gå framåt.  

Vi utgår från barnens intressen då vi planerar/möblerar en lekmiljö. Hos oss är den ständigt 
föränderlig utefter hur barngruppen. Det är viktigt att vara lyhörd kring barnen intressen. 
Det är viktigt att använda alla rum på avdelningen.  

Några förskollärare menar att det är viktigt att både förskollärarna och miljön är 
flexibel, att förskollärarna ska kunna vara flexibla innebär att det inte alltid måste bli 
som förskollärarna planerat. Att miljön ska vara flexibel menar förskollärarna behövs 
för att barnen ständigt kommer på nya tankar och idéer och verksamheten måste 
kunna främja barnens utveckling och lärande på bästa sätt. Dessutom ska det vara 
enkelt att skapa en tilltalande miljö för barnen, även om det ibland innebär att 
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miljöns möbler och material ofta behöver bytas ut eller byta plats för att skapa en 
miljö där barnen vill vistats i. Förskollärarna beskriver alla att det är viktigt att 
barnens lekmiljö tilltalar barnen varje dag. Flertalet förskollärare menar att om 
barnen inte känner att miljön är inbjudande till lek, kommer heller ingen utveckling 
hos barnen att uppstå. Det framkom att flera av förskolorna skapade flera små rum 
för att främja barnens sampel och därmed minska konflikterna. En av det intervjuade 
nämner att förskollärarna på förskolan inte kan påverka rummens utformning, men 
att de ändå försöker att skapa små rum i lekhallen för lek och samspel. 

4.2 Barns tillgång till material 

Svaren som baserats utifrån forskningsfråga två avseende vilka möjligheter barnen 
har att använda förskolans material på olika sätt, visade att samtliga förskollärarna 
ansåg att det mesta materialet finns tillgängligt för barnen. Endast förskollärare som 
arbetar med yngre barn poängterade att materialet är ibland undanplockat. Detta för 
att barnens säkerhet går i första hand. En av de deltagande förskollärarna menade att 
hen som arbetar med små barn måste tänka på säkerheten gällande visst material. 
Exempelvis pärlor, saxar och liknade material tas därmed endast fram när en 
förskollärare är närvarande. Nedanstående citat illustrerar förskollärarens 
resonemang:  

Att använda material är en svår balansgång på en 1-3 avdelning, och på vilket sätt det står 
framme. Hon berättar att man får byta ut material med jämna mellanrum och skapa 
möjligheter för barnen att välja själva. Som förskollärare måste man vara lyhörd för barnen 
och se vad dem vill ha hjälp med om något står högre upp än vad barnen. 

 Samtliga förskollärare betonade att materialets tillgänglighet ska anpassas till alla 
barnen som vistas i verksamheten. En av det intervjuade förskollärarna berättade att 
på hens avdelning är barnen mellan två till fem år. Hen beskrev att det finns ett 
tydligt problem med det här att materialet ska vara lättillgängligt för barnen. Hen 
menade på att de äldre barnen inte ska bli drabbade av att det finns yngre barn på 
avdelningen, de äldre barnen måste enligt förskolläraren få känna att de har 
möjlighet att utvecklas själva och att de får känna sig kompetenta och att det faktiskt 
kan själva utan att behöva be om hjälp. Samtidigt förklarade hen också att om 
verksamheten bara ska präglas utifrån de äldre barnen kommer de yngre barnen att 
bli påverkade på ett negativt sätt. Förskolläraren förklarade detta genom att material 
som de äldre barnen vill använda i sina aktiviteter eller pyssel inte alltid kan stå 
framme, det innebär att materialet även blir tillgängligt för de yngre barnen och det 
kan då komma att bli en fara om förskollärarna inte alltid har god uppsikt över 
barnen. Alla förskollärare svarade att barnen tidigt får lära sig att vara försiktiga med 
materialet. Barnen får inte kasta eller stampa på leksakerna som finns på förskolorna, 
det flesta av förskollärarna nämner att barnen får lära sig att ta eget ansvar och vara 
rädd om olika material och leksaker i användningen i sin lek. En förskollärare 
berättar om det på följande sätt:  

Vi försöker ha regler på avdelningen man kan inte slänga med sakerna hur som helst, utan 
man använder sakerna utefter eget ansvar. Barnen får inte trampar på sakerna och inte 
heller slänga med saker så de går sönder. Vi försöker sätta gemensamma regler tillsammans 
med barnen. När det köps in nya leksaker så försöker vi prata om hur man ska använda 
dessa och försöker placera sakerna i rummet så de ska fungera. 

Det finns dock undantag när det gäller regler kring användandet av materialet på 
förskolorna. Förskollärare beskriver att barnen oftast får använda material fritt i sina 
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lekar, men att det inte gäller när aktiviteten är styrd av en förskollärare. Flera av 
förskollärarna var eniga om att när en aktivitet är styrd är det viktigt att reglerna 
kring hur materialet används hålls, dels för att det är viktigt att barnen även här får 
lära sig att det är viktigt att dela med sig till kompisarna, men också för att alla ska ha 
samma möjligheter till att få använda materialet. En förskollärare menar att deras 
mål är att barnen ska få leka fritt och att barnen ska känna att de är en stor del av 
lekmiljön på förskolan, hen menar att barnen är med och formar lekmiljön. På frågan 
om hur barnen får använda material inne och ute framkom det att det inte finns 
någon speciell skillnad på användning av materialet. Däremot framkom det att 
uteleken berikar barnen på ett annat sätt, då det finns mer yta att leka på och barnen 
kan leka i större grupper utan att konflikter uppstår. En av förskollärarna menar att ” 
det är egentligen ingen skillnad på mitt förhållningssätt ute eller inne, båda miljöerna 
är lika viktiga. Men det kan bli på ett annorlunda sätt utomhus, för att det finns större 
plats. Oftast är det mindre konflikter utomhus för att det finns mer plats att leka på 
än vad det finns inomhus”. Flertalet av förskollärarna nämner att barnen leker mera 
med naturmaterial ute än inne. Men det kom också upp att vissa förskolor använde 
sig av naturmaterial inne. Det poängteras också att vissa förskolor vill ha ett 
lekmaterial som inbjuder till att barnen får använda sin fantasi, något som 
förskolläraren anser är lättare ute än inne. Förskollärarna är också eniga om att 
barnen inte behöver ha lika mycket tillgång till material ute som inne, barnen skapar 
lekar på andra sätt ute än inne, och att en lek kan uppstå genom att barnen bygger 
eller springer. En förskollärare säger: 

Skillnaden mellan material inne och ute är att vi plockar in naturmaterial som sedan 
används till olika pyssel. Lek material som finns ute är det som vi också använder oss av vid 
utomhusaktivitet, exempel spadar, hinkar. 

4.3 Barns inflytande i lek och lekmiljö 

Förskollärarnas svar utifrån forskningsfråga tre handlar om vilket inflytande barnen 
har i deras lek och lekmiljö. Sammantaget visar förskollärarnas utsagor att barnen får 
vara med och påverka sin lek genom att bestämma med vilket material de vill 
använda i leken. Barnen har även inflytande över hur de ska leka med materialet då 
det endast är barnens fantasi som kan sätta gränser för lekens förlopp.  Flera av 
förskollärarna beskrev att barnen också styr sin lek genom att själva välja med vem 
eller vilka barnen vill leka med. På en förskola menade förskolläraren att barnen har 
inflytande utan att veta om det. En av de deltagande förskollärarna berättar om när 
några barn var mitt uppe i en lek, barnens lek handlar om att steka ägg, som ägg 
använder barnen sig av klossar som egentligen endast får användas att bygga med. 
Förskolläraren förklarar att hen funderar ett flertal gånger på att avbryta barnens lek, 
för att hen ska tillrättavisa barnen och be dem lägga tillbaka klossarna där klossarna 
ska användas. Förskolläraren förklarar då att hen anser att genom att hen inte 
tillrättavisade barnen i deras lek, gav förskolläraren barnen mer inflytande kring 
deras lek och leken fortsatt att utvecklas.  Barnens inflytande visas också genom att 
förskollärarna använder sig av observationer och intervjuer för att få en tydligare bild 
av barnens intressen och behov i leken. Barnen påverkar sin lek genom att 
förskollärarna tillåter barnen att flytta runt och använda material fritt i sin lek, 
förskollärarna menar också att leksakerna ändå måste ha bestämda platser för att det 
inte ska bli för rörigt.  Flera av förskollärarna berättar i intervjuerna att barnen också 
får vara med att påverka genom att komma med tips och idéer kring vad för material 
som ska köpas in till förskolan. Fåtalet förskollärare tar även hjälp av barnens 
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vårdnadshavare för att få nya tankar och idéer kring hur barnen kan vara med och 
påverka verksamheten. Nedanstående citat illustrerar detta: 

Genom att vi alltid är närvarande i barnens lek och därigenom tar tillvara på deras intressen 
genom utmaningar, material eller förslag så tar vi tillvara på barnens inflytande. Barnen är 
små men eftersom vi kanske tillför något efter deras önskemål så får de inflytande i 

lekmiljön. 

Flera av förskolorna tillåter barnen att spara sin påbörjade lek det vill säga att barnen 
inte behöver plocka undan det de har börjat med. Endast när städerskan ska 
storstäda avdelningarna eller när det nästan är full barngrupp behöver barnen städa 
undan efter sig. Lego är en del som förskollärarna tillåter barnen att spara en längre 
period för att de inte tar upp för mycket plats. Ytterligare en förskollärare menade att 
barnen får spara sina påbörjade lekar eller byggen. Hen gav som exempel när barnen 
bygger en bilbana eller något som tar större plats. En av förskollärarna påpekar att på 
en småbarnsavdelning kan det vara svårare att spara barnens leksaker eftersom att 
barnen går från leksak till leksak. Självklart kan förskollärarna skjuta på planerade 
aktiviteter och rutiner om de upptäcker att det pågår en leksituation som kan berika 
barnen och deras lärande och samspel.  Förskollärarna tar tillvara på barnens 
inflytande genom att ta tillvara på deras idéer samt att stötta deras lek. Barnens 
inflytande kan också ses i att flera av förskollärarna tar tillvara på barnens önskemål 
och intressen. Förskollärarna som arbetar med de yngre barnen beskriver att de tar 
tillvara på barnens inflytande genom observationer, men att det i slutändan är 
förskollärarna som tar de flesta besluten. En av förskollärarna nämner också att de 
har en stor makt över barnen, eftersom att det är de som tar det slutgiltiga besluten 
gällande verksamheten och barns lekmiljö. En annan förskollärare menar dock att 
alla förskollärare måste tänka efter innan de begränsar barnen både i deras lek men 
även i andra beslut. 

Vi vill vara tillåtande i barnens lek och möta barnen på deras nivå, det är viktigt att barnen 
känner att vi är här för dem. Barnen måste kunna argumentera till varför de vill spara 
mindre påbörjade lekar. 

4.4 Förskollärarnas resonemang kring barns lek och lekmiljö 

Utifrån forskningsfråga fyra som handlade om förskollärarnas resonemang kring 
barnens lek och dess lekmiljö påtalade samtliga förskollärare att barnen ska ha 
tillgång till fri lek, där barnen själva får använda sin fantasi och kreativitet. Alla 
intervjusvar visade att förskollärarna betonar att leken är viktig för barn som vistas i 
förskolan och att barnen själva måste få utforska och upptäcka nya föremål, som 
exempelvis material från skogen. I svaren framkom det också att förskollärarna vill 
att miljön på avdelningarna ska gå att förändra, detta eftersom att barnen ständigt får 
nya intressen och behov, något som förskollärarna menar förutsätter att miljön måste 
vara enkel att förändra för att barnen inte ska tappa intresse, och för att hålla leken 
inbjudande. En förskollärare berättar: 

 
Vi gör ofta om lekmiljön utifrån att barnens intressen ändras, det är viktigt att vara lyhörd 
inför barnens behov och intressen. Det är betydelsefullt att använda alla rum på avdelningen 
och ta till vara på det material som man har att tillgå så väl inne som ute. 
 

Det är viktigt att barnen känner att deras intressen och behov styr verksamheten. 
Enligt alla förskollärare finns det ingen speciell skillnad på ute- och inomhusmiljön 
förutom att utomhusmiljön är mer öppen där barnen får mer plats. Båda miljöerna är 
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lika viktiga för barns utveckling. Förskollärarna menar också att de behöver vara 
närvarande i barnens lekmiljö och observera, diskutera och samtala med barnen, för 
att ta reda på vad barnen tycker om deras lekmiljö för att sedan skapa möjligheter för 
barns lek. 

4.5 Det synliga agerandet i barns lekmiljö 

Utifrån forskningsfråga ett visar resultaten av observationerna visar resultaten att 
förskollärarna finns nära till hands i barnens fria lek. Det syns tydligt att 
förskollärarna arbetar nära barnen för att barnen ska kunna få stöttning och hjälp i 
sin lek om det skulle behövas. Vi såg också i ett fåtal av observationerna att 
förskollärarna till en början inte syntes alls i barnens lek. Förskollärarna som valde 
att hålla sig undan till en början kom senare in flera stycken tillsammans i ett och 
samma rum för att delta i barnens lek, genom att först observera barnen i deras lek, 
för att sedan föra en dialog med barnen kring lekens handling. Det syntes även 
skillnad på hur förskollärarna agerade utifrån barngruppens storlek. Vid en 
barngrupp med 10 barn blev situationen lättare mer rörig än vid en barngrupp med 4 
barn. Observationerna visar också att förskollärarna använder sig mycket av 
observationer för att på bästa sätt kunna ta tillvara på barnens intressen, och på så vis 
även organisera barnens lekmiljö på ett tilltalande sätt som främjar barnens lek och 
utveckling. Detta är något som visade sig i observationerna, genom att några av de 
deltagande förskollärarna observerade barnen i deras lek, och förde en dialog med 
sina kollegor om hur miljön ska anpassa utifrån barnens intressen och behov. 
Följande situation observerades och visar hur förskolläraren observerar barnens lek 
och justerar miljön för att främja leken:  

En förskollärare sitter på golvet bredvid barnen som byggde en koja av kuddar, som 
de sedan klättrade i. Nedanför kuddarna stod det bilar, förskolläraren frågade ”är 
bilarna med i leken, eller kan jag plocka undan de, så att ni inte ramlar och slår er 
på dem”?  

4.6 Tillåtelse kring förskolornas material 

 Observationerna som genomfördes utifrån forskningsfråga två visade att alla 
avdelningar har det mesta av materialet på förskolan lättillgängligt för barnen, det 
enda undantaget är på småbarnsavdelningarna. Där är materialet inte alls lika 
tillgängligt utan barnen behöver be förskollärare om hjälp, och de behöver ha mer 
stöd kring sina aktiviteter. Att visst material är undanplockat visade även 
observationerna från avdelningarna för 1-5-åringar. Material till pyssel står också 
undanplockat för barnen och tas endast fram om barnen ber om att få använda det 
eller om förskollärarna bestämmer sig för att styra upp en aktivitet med material som 
barnen endast får använda till den valda aktiviteten. Under en av observationerna 
styr förskollärarna upp en sådan aktivitet, vi ser tydligt att specifikt material plockas 
fram till aktiviteten och det är även det materialet som barnen kommer att få 
använda till aktiviteten. Förskollärarna är också tydliga med att glittret och 
paljetterna som har ställts fram ska räcka till alla barnen. Samtidigt visade ytterligare 
en observation att barnen fick tillåtelse att välja fritt bland materialet och vara 
självständiga i sitt arbete. Allt från att leka med dockor, till att använda sin fantasi i 
skapandet av en katt av förskolans olika material. När det gäller skillnaden på 
användandet av material inomhus och utomhus, syns det i de tre observationer som 
genomfördes utomhus att barnens lek inte begränsas i samma utsträckning ute som 
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inne. Barnen lekte med både hinkar, spadar, kottar och stenar. En del av förskolorna 
hade även dockor och barnvagnar utomhus. Utomhus lekte barnen i större grupper 
och i observationerna syntes att leken blev mer fri utomhus jämfört med då leken 
sker inomhus och begränsas av lokalernas utformning. Observationerna visade även 
att förskollärarna inte var lika närvarande i barnens lek utomhus som inomhus, men 
att de ändå hade uppsikt över barnen. 

4.7 Barns inflytande 

Utifrån forskningsfråga tre observerade vi att barnen får välja fritt vad de ska leka och 
med vem. Vid vissa tillfällen syns det att barnen begränsas för att förskollärarna 
anser att visst material har en viss plats, och endast ska användas på den specifika 
platsen. Under tiden som vi genomförde en av observationerna gick en förskollärare 
fram till några barn och hällde ut det barnen hade i en låda, för att hen ansåg att 
innehållet inte tillhörde den delen av rummet. I en av observationerna satt några 
barn och lekte med lego och när barnen inte orkade längre fick de ställa legot på en 
hylla. Vi observerade att de äldre barnen har ett större inflytande i sin verksamhet, 
barnen kan själva plocka fram det material som finns lättillgängligt. Detta medan det 
observerades att de yngre barnen inte alls har samma inflytande i sin verksamhet. 
Barnen är styrda av förskollärarna på avdelningen, där nästan allt material är 
undanplockat. Under observationen plockade förskollärarna på 
småbarnsavdelningen fram material och leksaker som hen ansåg att barnen kunde 
leka med för stunden. Följande beskrivning från observationen illustrerar detta: 

En förskollärare på en småbarnsavdelning plockar fram leksaker till barnen som de tror att 
barnen vill leka med. En annan förskollärare sätter ett barn på rutschkanan och säger ”vill 
du åka?” 

4.8 Förskollärarnas agerande i barns lekmiljö  

 Observationerna utifrån forskningsfråga fyra visade tydligt att förskollärarna är 
engagerade i barnens lekmiljö, genom att de tar till vara på barnens intressen. Detta 
sker genom att förskollärarna observerar barnen under deras lek, även fast 
förskollärarna inte alltid är närvarande i rummet, syns det tydligt att de ändå är 
lyhörda kring barnens lek. Detta speglar sig sedan under observationen genom att 
förskollärarna snabbt agerar då en konflikt uppstår. På en av de deltagande 
förskolorna är förskollärarna väldigt tillåtande kring barns lek och miljö, men är 
måna om att barnen har ett syfte med leken. Nedan följer en beskrivning från en 
observation: 

Barnen leker med olika leksaker och material i samma rum, några barn leker med bilar, 
andra barn väger olika saker med hjälp av en våg, ett annat barn skapar en figur av 
äggkartong. Förskolläraren sitter bredvid några barn som spelar spel, hen tittar upp och ber 
barnet som skapar figuren att vara försiktig med limpistolen. Barnet provar själv men inser 
att hen behöver hjälp och frågar närmaste förskollärare om hjälp.    
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5 Analys  

Nedan följer en analys av studien baserat på en sammanställning av resultat, tidigare 
forskning och det teoretiska perspektivet som en gemensam utgångspunkt. 

5.1 Förskollärarens närvaro i barnens lek 

Något som tydligt framkom i studien är att förskollärarna arbetar nära barnen. 
Förskollärarna skapar kontakt med barnen genom att engagera sig och finnas till 
hands i barns lek. Även fast förskollärarna inte alltid är närvarande i alla rum när 
barnen leker, har de ändå insyn i, och uppsikt över, barnens lek och deras miljö.  

Resultatet visade också på att förskollärarnas närvaro kring barnens lek ger 
förskollärarna en större bild av vad barnen intresserar sig för här och nu, men också 
vad barnen behöver extra stöttning kring. Tolkat utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
visar resultaten hur förskollärarna använder den sociala och fysiska kontexten för att 
främja barnens lärande genom leken. Strandberg (2006) påpekar att samspelet 
mellan barn och vuxna har en stor betydelse för barnens lek, lärande och utveckling, 
och Säljö (2011) belyser att lärande är socialt och att kunskap är något som skapas 
tillsammans med andra och med omvärlden i den kultur vi växer upp i. 

 Läroplanen för förskolan beskriver att personalens förmåga till att förstå och 
samspela med barnen är av stor vikt för en god verksamhet. Vi tolkar detta genom att 
förskollärarens engagemang och lyhördhet har betydelse för samspelet mellan 
förskollärare och barn, som också kan leda till att barnen känner tillit och trygghet till 
förskollärarna. Samtidigt som kontakten som mellan barn och förskollärare fördjupas 
genom samspel. Det är därför viktigt att förskollärarna är närvarande och är 
engagerande i barns lek och finns tillhands för barnen. 

 Resultatet indikerade också att vissa förskollärare inte alltid är helt närvarande kring 
barns lek, vilket kan leda till att de får en sämre inblick i barnens lek och lekmiljö. 
Samtidigt syns det tydligt i resultatet att förskollärarna är eniga om att de bör vara 
närvarande i barnens lek. Detta för att barnen ska känna en trygghet i förskolans 
verksamhet, men även för att förskollärarna ska få en inblick i barns lärande och 
utveckling. Vi tolkar detta utifrån observationerna att förskollärarna hade kunnat 
engagera sig i det barnen lekte, men samtidigt kan det finnas andra orsaker som gör 
att förskollärarna inte kan var närvarande för stunden. Exempelvis att förskollärarna 
inte vill störa barnen i deras pågående lek eller att det finns andra barn i barngruppen 
som behöver förskollärarens närvaro mera. De förskollärare som var närvarande och 
i närheten av där barnen lekte kunde hjälpa barnen att berika leken på olika sätt, 
genom att lyssna på vad barnen säger i leken och komma med rekvisita eller 
synpunkter för att leken ska fortskrida.  Samtidigt kan förskollärarna som inte är lika 
närvarande för stunden ändå vara lyhörda för både barnens signaler och lekens 
förlopp. Det framkom också att det är skillnad mellan hur närvarande förskollärarna 
är beroende på vilken åldersgrupp de arbetar med. På småbarnsavdelningarna 
behöver barnen ha förskollärare mer närvarande. Knutsdotter Olofsson (2003) 
menar att förskollärarna inte ska vara med och styra barns lek för mycket, men enligt 
författaren är det viktigt att förskollärarna finns nära till hands för att barnens lek ska 
utvecklas. Genom att förskollärarna observerar barnen kan de precis som 
Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar hålla sig i skymundan, och barnen känner då 
sig mer fria och inte lika styrda. Det är genom observation förskollärarna får inblick i 
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barnens lek, lekmiljö, intressen och behov. Samtidigt måste observationerna 
uppdateras i barngruppen för att förskollärarna ska få en inblick i hur barnen leker. 
Genom observation kan förskolan erbjuda barnen en tryggare och mer öppen 
lekmiljö. Att förskolan ska ha som målsättning att inbjuda till en trygg miljö, som är 
rolig att leka i och där barnen kan utvecklas är något som även Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2013) belyser. Genom att förskollärarna anpassar och ändrar 
barnens lekmiljö utifrån deras intressen, skapas en trygg miljö där barnen kan 
utveckla sina lekar. 

5.2 Den föränderliga lekmiljön 

  I det sociokulturella perspektivet som studien utgår ifrån, beskrivs enligt Säljö 
(2011) att den fysiska miljön har stor betydelse för barns lek, lärande och utveckling.  
Resultatet visar att det är viktigt att anpassa miljön efter alla barnen på förskolan, för 
att inget barn ska känna att de hamnar i skymundan. De Jong (2010) belyser att 
förskolans fysiska miljö är den viktigaste i förskolan, det är den som bygger upp 
verksamheten som barnen ska vistas i. Vidare beskriver författaren att den relation 
som skapas i den fysiska och sociala miljön bygger på hur förskolans rum skapas. 
Resultatet i vår studie visar att förskollärarna anpassar den fysiska miljön efter 
barnens behov och intressen. Resultatet visade också att rummen bör gå att förändra 
enligt förskollärarna, något som är en viktig del i organiseringen av förskolans miljö. 
Enligt Brodin och Lindstrand (2008) kan förskolans fysiska miljö organiseras på 
många olika sätt, som leder till att barnen bygger upp flera olika lekar beroende på 
miljön och förskolans material. Förskollärarna som deltagit i studien betonar alla att 
inomhusmiljön måste gå att förändra, då barnen byter intressen och behov under sin 
tid på förskolan. Dessutom byts barngruppen successivt ut under terminerna, och fler 
barn går från förskola till förskoleklass. Förskolans miljö ska inte enbart förändras 
utifrån det barn som gått på förskolan en längre tid, utan tillkommer det barn till 
förskolan, är det viktigt att verksamheten anpassas också till dem. Genom att anpassa 
miljön, känner barnen en trygghet till förskolan och det blir roligt för barnen att 
vistats där. Dahlberg och Åsén (2011) belyser att miljöns utformning kan få 
konsekvenser beroende på hur den är organiserad. Detta kan tolkas utifrån att miljön 
kan få både positiva och negativa konsekvenser, beroende på vad förskollärarna 
väljer att ta tillvara på. De positiva konsekvenserna som miljön kan skapa är om 
förskollärarna väljer att utforma miljön på ett intressant sätt för barnen som leder till 
att barnen vill vara i förskolans alla rum och leka och samspel, där även leken kan 
byggas vidare. En negativ konsekvens som miljön kan få är om förskollärarna inte 
väljer att ta till vara på barnens intressen, då kommer barnen att välja andra rum som 
tillalar deras lek utifrån deras önskemål och behov. Fagerli Lillemyr och Søbstad 
(2001) belyser även de att lekmiljön bör förnyas kontinuerligt, där både barn och 
förskollärare bör vara med i skapandet av lekmiljön. Barns lekmiljö kan bestå av flera 
rum, men beroende på rummets storlek kan det begränsa eller berika lekens utgång 
och barnens chans till att samspela.  Något som också De Jong (2010) påpekar har 
betydelse för hur många barn som får tillåtelse att vara med i leken. Detta kan även 
kopplas till det som Dahlberg och Åsén (2011) menar att rummet kan ses som en 
tredje pedagog eftersom miljön i förskolans olika rum är något som både barn och 
förskollärare handlar efter. Därför kan detta tolkas utifrån att det är viktigt att vara 
medveten om hur miljön organiseras, och tänka igenom vad miljön ska signalera till 
barnen. Som en av de deltagande förskollärarna nämner kan hen inte påverka 
rummets storlek. Rummens storlek går inte att ändra på, men det går att dela av och 
anpassa och ta del av förskolans material som passar både rummets utformning men 
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även bidrar till att barnen kan få en gynnsammare lekmiljö. Resultatet visar att alla 
deltagande förskollärare försökte anpassa lekmiljön efter barnens behov och 
intressen och försöker skapa samspelsmöjligheter utifrån den fysiska miljöns 
utformning. Som förskollärare är det betydelsefullt att tänka vad de vill att barnen 
ska lära sig genom sin lek med andra barn, men det är också viktigt att förskollärarna 
själva vet vilka ställningstaganden de tar i barnens lekmiljö.  

Det är betydelsefullt för barnen med fri lek, då får de använda sin fantasi och 
kreativitet, något som barn uppskattar väldigt mycket. Det är genom leken som 
barnen upptäcker och utforskar nya erfarenheter och idéer. Enligt Fagerli, Lillemyr 
och Søbstad (2001) känner sig barnen inte lika osäkra i leken, när det är de själva 
som skapat den genom sin fantasi. Lillemyr (2002) benämner utifrån Vygotskys 
sociokulturella perspektiv att fantasin är en viktig byggsten för barn i förskolan. Det 
är genom fantasin som barnen kan förstå verkligheten. Författaren belyser också att 
Vygotsky menade att det är fantasin och känslorna som barnen har för stunden som 
styr lekens händelseförlopp. I intervjuerna kom det fram att förskollärarna resonerar 
kring barnens lek och miljö genom att det även här väljer att observera barnen, då en 
tydligare bild ges. Utifrån förskollärarnas observationer skapar de aktiviteter och en 
lekmiljö som intresserar barnen baserat på vad som framkommit i observationerna.  
Detta kan sedan tolkas utifrån att fantasin är en stor del av barnens lek där barnen 
utövar sin förståelse för olika samanhang som kommer till uttryck i deras lek och 
fantasi. Det är av stor vikt att barnen får testa på nya utmaningar inom rimliga 
gränser. Genom det får barnen möjlighet att både lära sig själv och få förståelse för 
hur saker och ting fungerar men också en möjlighet till att inse att det går att ta hjälp 
av andra. Säljö (2011) beskriver Vygotskys proximala utvecklingszonen, där barn med 
hjälp av andra skapar nya kunskaper, som de senare kan bygga vidare på både själva 
och tillsammans med andra. På det här sättet kan också förskollärarna mer tillåtande 
till barnen, något som vi anser är viktigt för att förskollärarna ska få en bättre inblick 
i vad barnen behöver öva mera på. Dessutom tolkar vi att genom detta har barnen 
större möjligheter till att lära av varandra. 

5.3 Barns möjligheter att använda förskolans material 

Ett resultat visade att för att främja barns fortsatta utveckling är det viktigt att barnen 
får prova nytt material och göra nya upptäckter. Samtliga förskollärarna berättade att 
det mesta av förskolans material är tillgängligt för barnen. Endast yngre barn är 
begränsade kring användandet av förskolans material.  I en av intervjuerna kom det 
också fram att flera av förskolorna som har de yngsta barnen på avdelningen ger 
barnen chans att använda saxar och pyssel om det finns en förskollärare som sitter 
med, vilket är betydelsefullt för barnens utveckling att de får chans att prova på detta 
utifrån deras förmåga. Samtidigt som barnen får en chans att lära sig med en vuxens 
stöd hur de ska gå tillväga med materialet. Utifrån det sociokulturella perspektivet 
menar Säljö (2011) att fysiska redskap påverkar människans handlingar och agerande 
i olika situationer. Materialets betydelse belyser även Isbell (2012) som menar att 
materialet som finns att tillgå på förskolan underlättar barnens lek, och främjar det 
dagliga lärandet. Vår tolkning utifrån det vi såg i observationen är att de yngsta 
barnen kan bli mer begränsade i sin fria lek, än vad de äldre barnen blir, eftersom de 
äldre barnen har mer erfarenhet och i större utsträckning kan hantera olika material 
på egen hand. Samtidigt är det utvecklande för de små barnen att få pröva under 
uppsikt av en förskollärare för att få möjlighet att lära sig och hantera dessa material 
för att vid senare tillfällen få använde dem på egen hand. Exempelvis materialet som 
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användes i pysslet som observerades, där de äldre barnen använde sig av saxar och 
paljetter.  

Dahlberg och Åsén (2011) menar att förskollärarens roll är att skapa en miljö som är 
inspirerande, där barnen ges möjlighet till att utforska, tänka och handla. För oss är 
det viktigt att förskollärarna som arbetar med yngre barn kan ta till sig av vad barnen 
vill göra genom att ta tillvara på hur de yngre barnen visar intresse för olika 
aktiviteter. Samtidigt tycker vi att det är viktigt att förskollärarna ser till barnen 
säkerhet och att de medvetet har valt att plocka undan material som inte är anpassat 
till barnen att använda själva.  Det är också viktigt att material och leksaker anpassas 
utifrån barnens behov och intressen, förskollärarna menade att för att få en 
verksamhet som gynnar barnen på bästa sätt, och som leder till att barnen skaffar sig 
nya kunskaper är viktig.  I studiens resultatdel framkom också att förskollärarna 
anser att det är givande att barnen får prova nytt material och att det är viktigt att det 
köps in nytt material som hjälper barnens kunskapsutveckling att gå framåt. Säljö 
(2011) beskriver Vygotskys proximala utvecklingzon som handlar om att barn 
samspelar med andra barn och vuxna där de utvecklar nya kunskaper utifrån sina 
tidigare erfarenheter med hjälp av andras kunskaper. Samtidigt sades det att barnen 
också måste lära sig att vara rädd om förskolans material som barnen väljer att 
använda i sin lek, lärande och utveckling. I läroplanen för förskolan Lpfö98/10 tas 
det upp att ”Barnens sociala utveckling förutsätter att det alltefter förmåga får ta 
ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen 
som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av verksamheten”(Utbildningsdepartementet, 2010.s.12).  

Det är inte enbart materialet inomhus som är viktigt utan utomhusmaterial finns 
också i verksamheten och är något som förskollärarna använde sig av i olika 
aktiviteter. Dock måste man tänka på att fortfarande anpassa efter barnens behov och 
intresse. Förskollärarna som deltagit i studien menade att både inomhusmiljön och 
utomhusmiljön är viktiga för barnen. Förskollärarna anser att förutom att 
utomhusmiljön är mer tillåtande och barnen har mer plats att leka på, skiljer sig inte 
miljöernas möjlighet till lek. Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) belyser att 
förskolan ska inbjuda till en trygg miljö, som är rolig att leka i och där barnen kan 
utvecklas, detta benämner förskollärarna som deltagit i studien som en viktig grund 
för både inomhus och utomhusmiljön.  Samtidigt som Fagerli , Lillemyr och Søbstad 
(2001) menar att det  är viktigt att förskolan skapar miljöer där barnen får 
möjligheter till att aktivt inhämta ny kunskap, något som är en ständig process hos 
barnen på förskolan. 

5.4 Barns möjligheter till inflytande i sin lekmiljö 

I observationerna identifierades variation i hur tillåtande förskollärarna är gällande 
barnens inflytande i deras lek och miljö. En förskola var tydlig med att var sak har sin 
plats medan en annan förskola visade på att det inte spelade så stor roll med vad och 
var barnen lekte. Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) skriver om 
Vygotskys sociokulturella perspektiv där miljön runt omkring oss har betydelse för 
utveckling av våra erfarenheter. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är 
betydelsefullt att förskollärarna finns nära barnen i deras lek. Att barnen vet att de 
finns där om det skulle behövas, men författaren poängterar att det är betydelsefullt 
för barnen att få styra själva och inte känna att det är en vuxen som styr över deras 
lek. Detta kan kopplas samman med vad som observerades vid ett 
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observationstillfälle, där en förskollärare tydligt och bestämt plockade fram leksaker 
till de yngre barnen som hen ansåg att barnen kunde leka med för stunden. Isbell 
(2012) menar att atmosfären på förskolan har betydelse för barns sociala och fysiska 
miljö, men också att atmosfären har betydelse för samspel på förskolan. Författaren 
menar att samspelet mellan barnen påverkar barnens lek, men också att den vuxnas 
roll har betydelse för hur barnen fungerar kring samspel och lärande. Samspelets 
betydelse belyser även Lillemyr (2002) utifrån Vygotsky teori som menade att barnen 
lär och utvecklas genom leken och i samspel med varandra bygger de upp leken 
utifrån deras tidigare erfarenheter. 

 Barnens inflytande handlar också om det har möjlighet till att spara sina påbörjade 
arbeten eller inte, det händer ofta att barnen inte orkar slutföra det som de påbörjat. 
Resultatet visade på att vissa förskolor tillåter barnen att spara påbörjade arbeten, 
oftast bara stora arbeten som exempel ett lego bygge. De Jong (2010) belyser att 
förskollärarnas tillåtelse kring användandet av förskolans material har stor inverkan 
på barns vardag i förskolan. 
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6 Diskussion 

Nedan presenteras en resultatdiskussion, där skillnader och likheter i resultatet 
diskuteras. Även en metoddiskussion där val av metod, syfte och forskningsfrågor 
presenteras. Avslutningsvis innehåller kapitlet förslag till fortsatt forskning samt en 
slutsats. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syfte med denna studie var att undersöka förskollärarens roll i barnens lek och 
lekmiljö.  Frågeställningarna syftade till att kunna utskilja om studiens förskollärare 
var medvetna om deras eget förhållningssätt till både leken och lekmiljön. Hur 
förskollärarna resonerade kring lekmiljön, hur olika material används och hur 
förskollärarna ser på barnens deltagande i lekmiljön. Forskningsfrågorna som vi har 
utgått ifrån och som har följt denna studie är:  

 

1. Hur organiserar förskollärarna barnen i deras lekmiljö? 
2. Vilken möjlighet får barnen att använda förskolans material på olika sätt?  
3. Vilket inflytande har barnen i deras lek och miljö? 
4. Hur resonerar förskollärarna kring barnens lek och dess miljö? 
 

      Innan vi genomförde denna studie hade vi fått en bild av att förskollärarnas närvaro 
begränsade barnen kring deras lek. Genom att vi av tidigare erfarenheter har 
uppfattat att förskollärarna påverkade barnen genom att visa barnen var och till vad 
olika material används till. Men forskning visar på att engagerade förskollärare, som 
är närvarande i barnens lek påverkar barnens lek och lekmiljö oftast på ett främjande 
sätt, som berikar leken genom att se barnens behov och intresse och bemöta dessa på 
ett pedagogiskt sätt (Test & Cornelius-White, 2013; Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2013).  

 
       Resultatet i vår studie visade att förskollärarna var ganska medvetna om sin roll i 

barnens lekmiljö. Det finns en viss skillnad på förskollärarnas närvarande i barnens 
lek, beroende på vilken ålder barnen har. Vi tycker att det är viktigt att förskollärare 
är närvarande och lyhörda kring barnens lek, oavsett barnens ålder. Dock är det 
viktigt att förskollärarna är medvetna om att även äldre barn kan komma att behöva 
ha mer stöd från vuxna. Alla barn är olika som individer och behöver olika mycket 
stöd i sin lek.  Ytterligare en fördel om förskollärarna arbetar nära barnen är för att 
det möjliggör för att skapa en god relation till varje individ. Leung (2015) vill med sin 
studie skapa en gemenskap mellan barn och förskollärare, och författaren menar att 
om förskollärarna tar tillvara på barnens lek genom att visa ett engagemang för vad 
barnen leker, kommer förskollärare och barn närmare varandra. Utifrån våra tidigare 
erfarenheter vet vi att det finns vissa barn som vill leka utan en vuxens närvaro, 
därför anser vi att det är viktigt att förskollärare är lyhörda och uppmärksamma på 
när man kan gå in i leken. Vi anser att genom att observera barnen kan förskollärare 
dels se när det finns möjligheter till att gå in i en lek, del ge en inblick i vad barnen 
har för intressen och behov.  Detta kan i sin tur leda till att förskollärarna kan 
påverka miljön utefter det barnen visar intresse och behov för i deras lek. Broström, 
et.al (2015)  menar att det är viktigt att barnen känner att förskollärarna ser dem, 
detta för att leken ska gå framåt och barnen utvecklas genom leken. Vi som blivande 
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förskollärare tycker inte att enbart observationer skapar en rättvis bild av vad barnen 
har för intressen och behov, utan att det återigen är viktigt att vara lyhörd och 
närvarande, men också som förskollärare behöver kunna lyssna in barnens tankar 
och idéer och utifrån detta skapa aktiviteter som gynnar barnen i deras verksamhet. 
Vi anser också att barnens vårdnadshavare borde ha mer inflytande kring barnens 
aktiviteter, då det är vårdnadshavarna som känner barnen bäst. Ett ökat 
föräldrainflytande kan samtidigt leda till en bättre relation till barnens 
vårdnadshavare. 

 
 Vi anser att barnens lekmaterial och rummets utformning har en stor inverkan på 
lekens gång. Det är betydelsefullt att förskolläraren gör medvetna val och har ett syfte 
med lekmiljön för att barnen ska lära och utvecklas genom leken, men även för att 
barnens lek ska utvecklas. Därför är det viktigt att ha ett medvetet förhållningssätt till 
både material och lekmiljön och veta vad det finns för åsikter inom arbetslaget och 
hur förskolläraren själv tycker, tänker och kan arrangera en god och trygg lekmiljö för 
barnen. Broström mfl.(2015) påpekar att det är viktigt med den sociala inlärningen, 
vilket som sker i lek och samspel, och som enligt författarna också påverkas av 
förskollärarnas engagemang. Resultatet i vår studie visar att förskollärarna för det 
mesta är tillåtande i barnens lek där barnen får använda materialet hur de vill inom 
lekens ram, bara de är rädd om sakerna.  Till en viss del får barnen också flytta runt 
material och leksaker.  Vi anser att för lekens förlopp kan det vara en utveckling av 
leken, att få använda en större yta i lekmiljön och flytta runt saker utefter vad barnen 
har för syfte i leken. Barnen måste samtidigt lära sig att hålla sig till vissa områden i 
lekmiljön utan att vara begränsade. Detta för att andra lekar som pågår i samma rum 
inte ska bli störda. Hultgren (2015) belyser i sin studie att genom att barnen leker, lär 
sig barnen även att ta hänsyn till varandra. Författaren menar att på så vis skapas 
bättre förutsättningar för alla. Resultatet visade också att vissa förskollärare tycker 
att var sak har sin plats, och att föremålen inte får flyttas runt. Detta går att 
problematisera då barnen ofta behöver få använda sin fantasi och kreativitet i leken 
genom att just flytta runt saker.  

Det framkom också i studien att utomhus- och inomhusmiljön inte skiljer sig åt i hur 
barnen leker enligt förskollärarna, men att materialet kan vara annorlunda beroende 
på vad förskolorna använder sig av, då vissa förskolor tar ut material inifrån. Oavsett 
vad det är för material menar förskollärarna att utemiljön ger barnen chans att leka 
flera tillsammans än vad som är möjligt inomhus. Resultatet visade också att 
utomhus kan barnens fantasi flöda fritt och de kan använda lekmaterialet hur det vill 
så länge de inte skadar sig själva eller någon annan. Nedovic och Morrissey (2013) 
menar i sin studie att utomhusmiljön ger barnen större möjligheter till att använda 
sin fantasi i sin lek. Vi anser att oavsett miljö ska barnen ha möjligheter till att få 
använda sin fantasi. Samtidigt kan utemiljön och innemiljön skiljas från varandra 
eftersom att det kan finnas mera regler inomhus hur barnen får hantera visst 
material och hur de får använda det. McClintic och Petty (2015) menar att 
utomhusmiljön ger barnen mer möjligheter till att variera sina lekar jämfört mot 
inomhus. Utomhusmiljön kan även vara mer neutral än innemiljön, genom att regler 
och användning av material inte är lika strikt ute som inne, då vissa material kan 
användas på flera olika sätt jämfört med inomhus. Detta kan också bero på hur 
förskolan organiserar de olika miljöerna. Båda miljöerna är lika viktiga för barns 
lärande och utveckling men de berikar barnen på olika sätt. Vi anser att det är viktigt 
att förskollärarna engagerar sig i barnens utomhusmiljö och att även den anpassas 
utifrån barnens intressen och behov. 
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Av resultatet att döma anser förskollärarna att barnens inflytande och intressen är av 
stor betydelse för förskolans verksamhet. Flertalet av förskollärarna är noga med att 
poängtera att lekmiljön på förskolan ska anpassas efter barnen för att barnen ska få 
en trygg vistelse på förskolan, men också för att barnens utveckling och lärande ska 
gå framåt. Det är viktigt att barnen känner sig sedda i förskolan och att barnen 
märker att deras röster hörs. Dock är inte förskollärarna helt ense om hur mycket 
barnen ska få ha inflytande i verksamheten. Förskollärarna som arbetar med äldre 
barn, beskrev att barnen har stor möjlighet till att bestämma med vad och vem som 
barnen vill leka med. Samtidigt menade förskollärarna hos de yngre barnen att de 
knappt kan ha något inflytande alls, detta på grund av att barnen är för små för att 
kunna ha ett konsekvenstänkande. Vi vill att alla barnen ska känna sig kompetenta 
och att barnen ska få vara en del av verksamheten och att de ska känna sig 
självständiga och att de har valmöjligheter under dagen oavsett ålder. Små barn har 
en egen vilja och även om de inte kan göra sig förstådda på samma sätt som äldre 
barn, vet barnen fortfarande vad de vill leka med och vad de tycker om. Broström, 
Sandberg, Johansson, Margetts, Nyland, Frøkjær och Vrinioti (2015)  belyser att det 
är viktigt att barnen får ta egna initiativ kring förskolans olika material utifrån ålder 
och förmåga att göra detta. Sammantaget visar resultaten och forskningen alltså på 
betydelsen av möjligheten för barn att få inflytande över sin lek och sin lekmiljö. Hur 
detta inflytande organiseras påverkas av förskollärares syn på sin egen roll i barns lek 
men också av barngruppens sammansättning. Vi tror att arbetet är möjligt att 
organiseras på olika sätt men en medvetenhet om när, var och hur och inte minst 
varför barns lek begränsas utgör ett prioriterat område för förskolans verksamhet att 
arbeta vidare med.  

6.2 Metoddiskussion  

Vi anser att valet av en kvalitativ metod var intressant då vi fick insyn i 
förskollärarnas förhållningssätt till barns lek och lekmiljö.  Intervjuerna med 
förskollärarna gav oss insyn i hur de tänkte kring barnens lek och lekmiljö. 
Intervjufrågorna som var strukturerade för att vi skulle få någorlunda lika grund att 
stå på inför intervjun. Genom intervjusvaren blev bilden av hur förskollärarna 
arbetade och förhöll sig till barnens lekmiljö tydlig och vi kunde komplettera 
intervjusvaren med de genomförda observationerna. Alla intervjuer kunde inte 
genomföras via direktkontakt mellan student och respondent, då förskollärarna inte 
hade möjlighet att sitta enskilt i 30 minuter. Dessa respondenter fick då svara i den 
mån det kunde skriftligt. Om alla respondenter hade deltagit i intervjun kunde 
kanske intervjusvaren ha blivit annorlunda, då vi vid direktkontakt haft möjlighet till 
att ställa följdfrågor till respondenterna.  Det var en fördel att kunna använda sig av 
en diktafon i de intervjuer där förskollärarna gav samtycke till detta. Det enda som vi 
upplevde som negativt kring detta vara att transkriberingen tog mer tid än vad vi 
hade planerat från början. 

Observationerna som vi använde för att kunna se hur förskollärarna ifråga agerade i 
barnens lek och lekmiljö var inte lika tydliga som vi hade hoppats på. 
Observationerna skulle kanske blivit bättre och mer tydliga om vi hade besökt 
förskolorna flera gånger för att få en klarare bild av hur förskolorna agerade. Men på 
grund av tidsbrist kunde detta inte genomföras.  Om vi hade haft tid till att 
genomföra observationerna fler än en gång, är det möjligt att resultatet hade blivit 
annorlunda, eftersom dagarna i förskolan ofta kan se olika ut. Såhär i efterhand 
tycker vi att observationerna inte gav oss, det som vi från början hade förväntat oss, 
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samtidigt som en annan bild av verksamheten kom fram i observationerna viket 
också kunde ställas mot förskollärarnas svar i intervjuerna. 

 Vi har diskuterat ifall studien hade kunnat ge en bredare bild om vi använt oss av 
enkäter istället för observationer och intervjuer. Hade vi kunnat nå ut till fler? Och 
vad hade resultatet visat då? Detsamma gäller ifall vi enbart skulle ha haft 
intervjufrågor, men då hade vi endast haft dessa svar och hade inte kunnat jämföra 
det med något annat. 

 I slutändan var det betydelsefullt för studien att använda sig av både observationer 
och intervjuer för att det gav såpass mycket information, och det gav oss ett sätt att se 
på hur verksamheten är planerade, jämfört med hur förskollärarna beskriver att det 
arbetar. Detta tror vi ledde till ett intressant resultat, då det flesta förskollärare 
arbetade som de själva beskriver det, detta endast med få undantag. 

6.3 Relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att vår studie om förskollärarnas förhållningssätt till barns lek och lekmiljö 
är högst relevant för förskolläraryrket. Leken är en viktig del av förskolans 
verksamhet, som är ett viktigt redskap för att barnen ska lära och utvecklas. Därför är 
det viktigt att förskollärarna noga funderar över lekens betydelse, både för dem själva 
men framförallt för barnen. Detta för att som förskollärare kunna förhålla sig till 
barns lek och lekmiljö på bästa sätt, och för att kunna organisera en givande lekmiljö 
för barnen. Vi tycker att som förskollärare är det viktigt att kunna förhålla sig till 
barnen och att kunna anpassa sig till deras nivå. Genom att tillsammans med 
arbetslaget skapa ett gott förhållningssätt till barnen, där hela arbetslaget visar 
engagemang till barnens lek och intressen och tillsammans skapa en berikande 
lekmiljö, där alla barn får chans till utveckling och lärande tillsammans med andra 
barn. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi skulle vilja fortsätta att undersöka hur förskolechefer ser på barns lek och lekmiljö. 
Vad anser förskolecheferna är viktigt för en fungerande verksamhet kring barns lek 
och lekmiljön? Det skulle också vara intressant att veta hur förskolecheferna ser på 
förskollärarnas förhållningssätt till barnens lek och lekmiljö. 

6.5 Slutsats  

Denna undersökning har gett oss djupare insyn i hur viktigt vårt förhållningssätt, 
som blivande förskollärare, är till barnen och deras lek, genom att vara närvarande 
och lyhörda inför barnens signaler, tankar och idéer i deras lek och lekmiljö. Att vi tar 
tid på oss till att verkligen se och förstå vad barnen leker, för att inte avbryta eller 
störa barnen i den pågående lekprocessen, där barnen är mitt upp i ett lärande, som 
leder vidare till nya erfarenheter och kunskaper.  

I vår studie upplever vi att förskollärarna har förståelse för barns lek och lekmiljö, 
men att i en del situationer begränsar förskollärarna barnen kring deras lek och 
lekmiljö omedvetet. Det framkom också att förskollärarna anser att det är viktigt att 
barnens inflytande tas till vara i verksamheten, detta för att barnen ska känna att de 
har möjligheter till att påverka deras tid i förskolan. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Emma Karlsson och Malin Konradsson. Vi studerar till 
förskollärare på Mälardalens Högskola i Västerås.  

Vi har precis påbörjat vårt examensarbete, där syftet är att undersöka hur mycket 
förskollärarna påverkar barns lekmiljö och hur mycket inflytande barnen har i sin 
lärmiljö genom leken. Det här vill vi undersöka för att bli mer medvetna om hur pass 
mycket eller lite vi som blivande förskollärare påverkar barnen i deras lek, lärande 
och utveckling.  

För att undersöka studiens syfte har vi valt att använda oss utav observationer, där vi 
vill observera förskollärarnas roll och tillvägagångsätt på alla avdelningar på er 
förskola. Vi skulle också vilja intervjua flertal förskollärare för att se vad ni anser är er 
bild utav detta. Intervjuerna kommer att ta max 30 minuter. 

Deltagandet är frivilligt och konfidentiellt vilket innebär att det endast är vi som 
studenter som vet vad ni har svarat och vilka förskolor som deltagit i 
undersökningen. Allt material kommer endast att behandlas utav oss som skriver 
examensarbete.  Ni kan när som helst själva välja att avbryta ert deltagande i studien 
utan att behöva ha en förklaring till detta. 

Vi är tacksamma om ni kan informera era barns vårdandshavare om det kommande 
besöket och studiens syfte. 

Studien kommer att publiceras på högskolans databas Diva, där den kommer att 
finnas tillgänglig för allmänheten.  

 Ert deltagande är betydelsefullt för oss och vår studie. Vi hoppas att ni vill delta, 
Tack på Förhand! 

Vid frågor kan ni kontakta oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar 

Emma Karlsson 070-6926350, ekn12007@student.mdh.se 

Malin Konradsson 073-5431686, mkn12010@student.mdh.se 

Handledare: Margaret Obondo, margaret.obondo@mdh.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskollärare 

 

1. Vilken roll har du som förskollärare i barnens lekmiljö?  

2. Hur organiserar ni lekmiljön utifrån barnens behov och intressen? 

3. Hur är rummen organiserade för barnens lek och samspel? 

4. På vilket sätt får barnen använda materialet som finns tillgängligt på 

förskolan? 

5. Vilka regler finns det kring användandet av materialet? 

6. Vilken skillnad finns det på användandet av material inne och ute? 

7. Hur är barnen med och påverkar lekmiljön på förskolan? 

8. Hur får barnen påverka sin lek? 

9. Hur skapar ni möjligheter för barnen att fortsätta sin påbörjade lek vid ett 

senare tillfälle? 

10. På vilket sätt tar ni till vara på barnens inflytande i lekmiljön? 
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Bilaga 3 

 

Observationsschema 

 Verksamhetensrutiner- följs dessa strikt varje dag eller är förskollärarna 

flexibla, kan de ändra sin planering och skjuta på fasta aktiviteter och rutiner, 

då barnen har fri lek. 

 Finns materialet lättillgängligt för barnen eller måste en vuxen alltid finnas 

tillhands? 

 Avbryts barnens lek som fångat deras intressen för stunden, eller tillåter 

förskollärarna barnen att leka vidare? 

 Hur får barnen använda förskolans material 

 


