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1 Inledning 

Läroplanen för förskolan och tidigare forskning har visat på vikten av en inbjudande 

miljö i förskolor för att barn ska skapa sig en utforskande och meningsfull vardag 

som ska locka till lek, lärande och utveckling (Gärdenfors, 2010; Lillemyr, 2010; 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2011; Skolverket, 2010; Strandberg, 

2006; Vallberg Roth, 2015).  

     Skolverkets allmänna råd (2013) framhåller också i aktuella bestämmelser från 

Skollagen att alla utbildningsformer inom skolväsendet ska vara likvärdiga i hela 

Sverige (s.37). Trots detta har vi under vår verksamma tid i förskolan (VFU och 

arbete) sett motsatsen. Alla förskolor som vi har varit delaktiga i använder sig inte av 

samma arbetssätt och därmed har vi även sett att utformningen av miljön kan skilja 

sig drastiskt mellan olika enheter. Detta kan i sin tur enligt Sheridan m.fl. (2011) 

resultera i att vissa förskolor är av högre kvalité än andra. Vad beror detta på? Och 

hur kan pedagoger utforma en likvärdig lekmiljö för att främja barns lust att leka, 

lära och utvecklas? Det vore av intresse att göra vidare forskning på om material och 

artefakter kan säga något om hur förskollärare förstår sitt yrke, hur de bygger upp 

och organiserar miljön i förskolan. Detta är även något som Heikkilä och Ärlemalm-

Hagsér (2015) lyfter genom de mönster de fått fram i sin studie Places and spaces in 

preschool – positions and representations of children, gender and age in the indoor 

environment.  

Det är därför viktigt att ta reda på vad som kan påverka hur barn leker och belysa om 

och hur barn använder sig av lekmiljön och det som finns i den. Vi kommer i studien 

inte att fokusera på hur förskolläraren kan förstå sitt yrke, utan snarare på hur 

förskollärare har byggt upp och organiserat miljön i förskolan. Med denna studie har 

vi en vision om att ge redskap till andra förskollärare och övriga verksamma inom 

förskolan för att kunna utveckla lekmiljön till barns bästa, där lek och utveckling står 

i centrum. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att synliggöra hur utformningen av lekmiljön i rummen är 

konstruerad och om rummens innehåll/artefakter är med och påverkar hur, vad och 

om barn leker. Vi ser studien som ett sätt att vinna ny och viktig kunskap om barns 

lek. 

– Hur använder sig barn av lekmiljön? 

– Vad kan påverka barns val av lek? 

– Vad har leksaker/material för betydelse i barns lek?   
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1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 går vi igenom tidigare forskning och den teori som behandlar ämnet för 

vår studie. 

I kapitel 3 presenteras val av metod och datainsamling. Vi går också igenom olika 

överväganden och analyserar det insamlade materialet. En diskussion om det 

insamlade materialets tillförlitlighet presenteras också i denna del. 

I kapitel 4 presenteras en kort sammanfattning av resultatet från våra observationer. 

Därefter går vi djupare in i de mönster vi sett, analyserar och delar in dessa i 

kategorier som förklaras och utvecklas. 

I kapitel 5 behandlas en resultatdiskussion utifrån våra frågeställningar med koppling 

till tidigare forskning och teori, därpå diskuterar vi vårt val av metod, relevans för 

förskolläraryrket, möjligheter till vidare forskning och den slutsats vi kan dra av 

studien. 
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2 Tidigare forskning 

I denna studie har vi valt att utgå från ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att man 

ser helheten och på så sätt kan se hur individer och material samverkar med varandra 

i miljön (Vallberg Roth, 2015). I vårt fall hur förskolans lekmiljö, leksaker, material 

och allt annat som finns i miljön hänger samman med barns lek, lärande och 

utveckling. Vad barn väljer att leka handlar, ur ett holistiskt perspektiv, om vad 

miljön erbjuder barnet och vem som finns i miljön (Vallberg Roth, 2015). Nedan går 

vi igenom tidigare forskning med anknytning till förskolans miljö, barns lek och 

leksaker. 

2.1 Forskning om förskolans miljö 

Ett flertal pedagoger och filosofer är överens om att förskolans miljö är viktig för 

barns lek, lärande och utveckling (Vallberg Roth, 2015). Vallberg Roth (2015) 

framhåller liksom Heikkilä och Ärlemalm-Hagsér (2015) att man som människa blir 

påverkad av att gå in i ett rum, inte minst i förskolan då barnen leker i de flesta rum i 

förskolan. Rum kan i ett förskolesammanhang ses som en avgränsad plats där 

material, strukturer och social interaktion hos  dem som vistas där samverkar. I 

förskolan är det också (oftast) pedagogerna som utformar miljön, pedagogerna 

bestämmer utifrån sin barnsyn, sin kunskap och pedagogiska metod vad rummen ska 

erbjuda barnen (Vallberg Roth, 2015; Heikkilä & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

     Skolverket (2010) framhåller att förskolans miljö ska vara inbjudande, öppen och 

innehållsrik där leken, kreativiteten och barns intressen ska prägla verksamheten. 

Vallberg Roth (2015) menar att förskolans utformning inte alltid styrs av läroplanens 

riktlinjer, utan beror på hur de vuxna ser på förskolan, barnen och kunskapen. 

Vallberg Roth menar att förskolans miljö många gånger utformas utifrån detta. Till 

exempel var det under åren 1970-1990 en kraftig utbyggnad av förskolor. Förskolan 

sågs som en arbetsplats för vuxna och skulle anpassas därefter med bland annat höga 

bord och stolar. Stegar och pallar av olika former utvecklades istället så att barnen 

skulle kunna anpassa sig och ta sig fram i den vuxenanpassade miljön. År 1990 

förändrades dock synen på denna miljö då ny forskning och diskussioner om barn 

som kompetenta med rätt till delaktighet och inflytande tog form. Även Reggio 

Emilia-filosofin växte fram  under detta årtionde  och man såg då, i likhet med 

filosofin, rummen som den ”tredje pedagogen” med syftet att skapa ett utforskande 

arbetssätt för barn. Man började då också ifrågasätta miljön i förskolan vilket ledde 

till att man omkonstruerade miljön med material i barnhöjd med anpassningar. Detta 

blev också då beroende av de vuxnas kunskapssyn och vilja att förändra 

verksamheten (Vallberg Roth, 2015). Eriksson Bergström (2013) visar också i sin 

avhandling att tillgänglighet till material i miljön påverkar barns delaktighet och 

deras handlingsutrymme. Beroende på hur pedagoger organiserar tid, rum och 

aktiviteter samt material menar författaren och hävdar att också deras 

förhållningssätt kan antingen begränsa barns inflytande eller ge dem ökat inflytande 

och delaktighet. Vidare menar Vallberg Roth att pedagogers närvaro eller frånvaro 
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också påverkar barns handlingsutrymme. När pedagogerna är närvarande, anpassar 

sig barnen många gånger till pedagogers regler och rutiner, vilket innebär att barnen 

då också blir mer ”lydiga” och först när pedagogerna är frånvarande sker den ”fria” 

leken på riktigt (Eriksson Bergström, 2013).  

     Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) skriver å sin sida om att 

miljöns utformning kan vara en spegelbild av förskolans kvalité. Med detta menar de 

att det vara en förskola av låg kvalité om förskolan är för strukturerad och vilar på 

mycket rutiner och regler eller om förskolan är för ostrukturerad, där material och 

rum är begränsade eller otillgängliga för barn. Vidare menar författarna genom sina 

egna studier att förskolor med låg kvalité också många gånger präglas av en 

kontrollerande miljö, där barn inte är speciellt delaktiga i de vuxnas planering och att 

atmosfären handlar om en ”göra-kultur” som innebär att barns kompetens och 

intressen åsidosätts  och där verksamheten styrs av de vuxnas planering (Sheridan 

m.fl., 2011, s. 141). En förskola av hög kvalité beskrivs därmed som motsatsen till 

ovan, en förskola av hög kvalité utgörs av en miljö rik på material och utmaningar, 

där också pedagoger och barn tillsammans är delaktiga i planeringen av 

verksamheten. Pedagogerna i en miljö av hög kvalité bemöter enligt författarna också 

barnen på ett respektfullt sätt, där barns egna intressen och frågor bemöts positivt 

och tas tillvara (Sheridan m.fl., 2011).  

2.1.1 Forskning om lek  

Till att börja med är lek ett stort begrepp att sätta sig in i. Lek har olika betydelse för 

olika personer, den kan användas på olika sätt och kan fylla många olika funktioner. 

Vissa betraktar leken som ett särdrag i människans existens, andra som ett 

psykologiskt fenomen eftersom  leken har stor betydelse för barns utveckling och 

lärande (Lillemyr, 2013). En majoritet av forskare och filosofer är överens om att lek 

har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Gärdenfors (2010) skriver med 

hänvisningar till andra författare att leken är en förutsättning för att kreativitet och 

konst ska ta form i oss själva, att leken är kärnan till att utveckla språk, samhällsliv, 

kultur och religion och att leken kommer inifrån. Gärdenfors (2010) skriver också att 

lek bidrar till en mer flexibel hjärna och att vi behöver mer kunskap om hur barn 

själva väljer sina lekar för att pedagoger i förskolan ska kunna utnyttja den bättre i 

pedagogiska situationer. Knutsdotter Olofsson (2003) belyser också i likhet med 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) vikten av en trygg miljö för att barn ska 

kunna ta del av lek. Inte minst framhåller även Barnombudsmannen (2014) barns 

rätt till lek. 

     Lillemyr (2013) menar att leken ingår i barns kulturskapande och bidrar till en 

viktig del av den socialisationsprocess som barn växer in i. Genom leken utvecklar 

barn en personlig och kulturell identitet, då leken kan stärka barns uppfattning om 

vad de själva klarar av. Den bidrar till självkännedom och att utveckla tillit till sin 

egen förmåga. Lek kan också förstås som en del av en problemlösningsprocess och 

utforskningsprocess då barnet kan utforska miljön, sina förmågor och intressen, men 

också bearbeta olika rädslor eller situationer som upplevs som svåra. Problem kan 

alltså tas upp i leken tillsammans med andra barn och/eller vuxna som då kanske har 
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större klarhet i problemet och kan behärska det. Barnet kan då tillsammans med den 

vuxna och/eller andra barn utforska omgivningen och utvecklas kreativt (Lillemyr, 

2013). 

     Då leken beskrivs som bred och svårdefinierad kan den delas in i olika kategorier 

för att vi lättare ska försöka förstå den och få möjlighet att fördjupa oss i den 

(Lillemyr, 2013). Nedan har vi valt att endast ta med ett fåtal av de olika kategorierna 

av lekformer som vi funnit i Lillemyr (2013) och i Gärdenfors (2010) för att lättare 

förstå och fördjupa oss i vad vi sett under våra observationer. Analyskapitlet är 

utformat med hjälp av dessa: 

 Sensomotorisk lek – karaktäriseras av att, oftast små barn, upprepar 

handlingar för att det tycker om själva funktionen i sig. Till exempel att kasta 

en leksak från höjd upprepade gånger. 

 

 Imitationslek –handlar om att små barn  imiterar vad andra barn gör utan att 

egentligen vara delaktiga i deras lek. Leken sker därför oftast bredvid andra 

barn.  

 

 Rollek sker vanligen i 3-8 års ålder och kan även övergå till dramalek. Till 

exempel att leka mamma-pappa-barn. 

 

 Låtsaslek – I denna lek iscensätter barn sin fantasivärld. Till exempel kan ett 

bord och en filt bli till ett hus, en stol kan bli till en bil o.s.v. I denna lek 

använder barn sitt minne från tidigare erfarenheter för att skapa en ny 

fantasivärld. (Gärdenfors, 2010, s.193; Lillemyr, 2013, s.33-34). 

Sandberg och Ärlemalm-Hagsér (2011) visar också genom hänvisningar till Vickerius 

och Sandberg (2006) att barn själva har definierat lek som ”pleasurable” (s.45) vilket 

på svenska kan översättas till lustfylld (egen översättning). Barnen menade att det 

lustfyllda med förskolan var att få leka, medan de tråkigaste var att behöva göra något 

som de inte ville och/eller att inte ha någon att leka med. Vidare framhåller Sandberg 

och Ärlemalm-Hagsér (2011) att lek kan ses som enkel och okomplicerad, men att 

leken har en avgörande roll för utveckling och lärande. Det blir därmed viktigt att 

använda alla möjligheter man kan se inom leken till lärande situationer (Sandberg & 

Ärlemalm-Hagsér, 2011).  

     Förskolans styrdokument belyser också lekens betydelse i barns vardag och att 

leken ska finnas till en stor del av barns vardag i förskolans verksamhet. Leken ska 

finnas där för att stödja barn att lära och utvecklas på ett lustfyllt sätt. ”Förskolan ska 

erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek” 

(Skolverket, 2010, s.6). Förskolan ska också enligt Läroplanen för förskolan sträva 

efter att varje barn:  

– Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

– Utvecklar förmåga att leka med ord. 

– Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
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tankar och erfarenhet i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och 

musik, dans drama (Skolverket, 2010, s.10). 

2.1.2 Leksaker 

Agnieszka Duncan (2015) har forskat om barns teckningar med utgångspunkt i lek 

och utifrån ett barnperspektiv vad gäller hur barn själva definierar vad som är lek och 

leksaker. I Agnieszka Duncans studie framkommer det att vuxna genom att samtala 

om barns teckningar under själva ritprocessen kan få syn på barns favoritleksaker 

eller vad de tycker om att leka. I artikeln får vi ta del av Agnieszka Duncans 

observationer och samtal med barn från två förskolor. Det som Agnieszka Duncan 

slutligen kommer fram till genom att samtala om barns teckningar med barnen 

själva, är att leksaker ses som ett objekt i barns lekprocess och att ha någon att leka 

med tycks vara viktigare än att ha något att leka med.  

     Utifrån ett barnperspektiv är inte lek en speciell aktivitet utan ett engagemang som 

inkluderar andra i ett socialt sammanhang (Agnieszka Duncan, 2015). Lillemyr 

(2013) menar att barns leksaker kan bli till många olika saker under barns lek även 

om de är fabricerade och då redan är konstruerade för att föreställa ett föremål. Till 

exempel kan en spade bli till en telefon. Vidare menar Lillemyr (2013) att  pedagoger 

som iakttar hur barn använder sig av leksaker kan få syn på hur barn själva väljer 

sina lekar och hur de utnyttjar lekens möjligheter.  

     Även Trawick-Smith, Wolff, Koschel och Vallarelli (2014) som skrivit en artikel 

och där analyserat och observerat leksakers betydelse för barn inom olika områden, 

kunde synliggöra hur viktigt det är att observera barn i deras hantering och 

användning av leksaker för att då kunna se vilket material i lekmiljön som bidragit till 

en meningsfull lek i det specifika lekrummet. 

2.1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Under studiens gång tar vi ta stöd i Vygotskijs sociokulturella teori som handlar om 

bland annat sociala och kulturella påverkansfaktorer för barns utveckling och lärande 

där även miljön har betydelse för barns utveckling (Säljö, 2011). Vi kommer även 

använda oss av Strandberg (2006) för att vidare ta stöd i Vygotskijs syn på miljöns 

betydelse i relation till barns utveckling och lärande. Vi kommer här nedanför gå 

djupare in i dessa teorier för att klargöra vad de innebär.  

2.1.4 Miljöns betydelse i sociokulturella teorin 

Vygotskij var en forskare, pedagog och visionär som utvecklade den sociokulturella 

teorin. Vygotskij menade att det är genom sociala och kulturella erfarenheter i 

samspel med omgivningen som människan formas till en tänkande, kännande och 

kommunicerande individ (Säljö, 2011). Även om barn från sitt första ögonblick 

kommunicerar med omgivningen genom blickar och gester, ansåg Vygotskij att 

språket var det mest kraftfulla verktyget för att komma i kontakt med omgivningen 

och bli delaktig i sociokulturella erfarenheter. Han menade således att barn först vid 

verbal kommunikation med omgivningen utvecklas på olika sätt inom den sociala och 
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kulturella ramen (Säljö, 2011). Vidare menade Vygotskij att människan, för att kunna 

tänka och kommunicera, behöver använda sig av redskap. Genom sociokulturella 

erfarenheter menade Vygotskij att människan har utvecklat mängder med redskap 

och hjälpmedel med olika egenskaper för att kunna använda dem praktiskt. Vygotskij 

skiljer dock på två slags redskap, där han ser fysiska redskap och psykologiska 

redskap. Med fysiska redskap menar Vygotskij sådant som är tillverkat av 

människan, det kan vara allt från en hammare till ett bord. Med psykologiska redskap 

menar Vygotskij sådant vi använder oss av för att tänka och kommunicera och det 

handlar om siffersymboler, alfabet, formler m.m. Han ansåg att språket var det 

viktigaste redskapet i människans kultur, då det är genom språket människan kan 

sätta sig in i och bli delaktig i andras perspektiv och att det var genom detta som 

erfarenheter kunde förmedlas (Säljö, 2011). Strandberg (2006) framhåller även med 

hänvisningar till Vygotskij vikten av ett lärande rum och med detta menar han 

rummets utformning anpassat för barn. Han skriver om vikten av barns möjligheter 

att ha "tillgång till" rummet och att det genom denna tillgång skapas möjligheter för 

barnet att utvecklas till det lärande barnet som kan ta till sig miljön, känna 

delaktighet och inflytande i den. På detta sätt blir det en tydlig koppling mellan barns 

lärande och miljön inne i förskolans rum. "Det är ju hur miljön existerar för barnet 

som är det väsentliga. Tillgång till, är med andra ord en viktig aspekt" (ur Strandberg, 

2006, s.27). Strandberg (2006) förklarar vidare att miljön ska vara inbjudande för 

barnen för att de ska kunna bli  lärande barn och känna "tillgång till" den. Med en 

inbjudande miljö kan barnet känna sig delaktigt och känna att det har inflytande och 

kan genomföra förändringar. Utöver detta kan det lärande barnet även nyttja föremål 

i läranderummet som hen inte förstår sig på. Det sker genom att barnet känner och 

kan lita på sin egen kompetens och då kan utmana denna tillgång. Vidare menar 

Strandberg (2006) att det finns barn som inte känner denna tillgång till rummet och 

miljön och att det kan märkas genom att barnet verkar känna sig utanför, inte tror på 

sig själv, inte ger idéer till förändringar/utvecklingsmöjligheter för rummet, inte tar 

till sig miljön och då väljer att inte se sig runt om vad rummet erbjuder och därmed 

inte känner att rummet är inbjudande. Här framkommer hur viktigt barns tillgång till 

rummet är, inklusive rummets artefakter och miljön, och han skriver att det är viktigt 

att man som pedagog kan samtala med barnen om vad de har tillgång till i miljön.  

     Strandberg (2006) har i enlighet med Vygotskijs sociokulturella teori fastställt en 

checklista för att se över hur skolans/förskolans rum är uppbyggt, som ser ut på 

följande sätt: 

 Interaktioner: Hur kan barnen samspela/relatera till varandra (och 

lärare/pedagog) i rummet? 

 

 Aktivitet: Vad har rummet för möjligheter? Möjliga/omöjliga aktiviteter? 

 

 Artefakter: Vilka verktyg (artefakter) kan barnen erbjudas och ha tillgång till? 
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 Utvecklingshopp: Finns det ett hopp eller förväntan för barnen i rummet? Och 

har barnen även tillgång till detta? 

 

 Kreativitet: Finns det rum för barns inflytande och egen utveckling eller är 

rummet "färdigt"? Får barnen möjlighet att påverka dessa aspekter? 

(Strandberg, 2006, s.23) 

 

Alla dessa steg är alltså enligt Strandberg (2006) viktiga punkter att reflektera över i 

rummen i förskolan för att se vilka möjligheter och vilken tillgång som finns att 

erbjuda barnen. 

2.1.5 Vygotskij om lek 

Lillemyr (2013) hänvisar till Vygotskij (1978) som menar att lek, glädje och regler gör 

att barnen tar kontrollen själva. Barn skapar sin egen proximala utvecklingszon då 

barnet i leken är ett huvud högre än sig själv (leker att de kommit längre i sin 

utveckling). Detta skriver även Strandberg (2006) om och förklarar att barn i är 

absorberande i sina lekar, de blir kreativa huvudpersoner som modigt i leken 

experimenterar, utvecklar roller, verktyg, skapar regler, samtalar i termer och agerar 

på ett sätt de ännu inte behärskar. Att använda sig av dessa lekmetoder, att leka, 

samspela och vara aktiva tillsammans är en huvudsaklig förutsättning för barns 

utveckling och lärande i relation till lek. Lillemyr (2013) skriver vidare med 

hänvisningar till Vygotskij (1978) att genom lek kan barn låtsas/fantisera och på så 

sätt styra över utmaningar som ska hända i leken. Behovet av problemlösning är då 

stimulerat. Han menar dessutom att det finns en inre mening i leken. Leken ser han 

därför som en arena för barns utveckling och lärande och de upplevelser som 

grundläggande i leken, väcker barnens fantasi.  
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3 Metod 

I detta kapitel beskriver vi vår datainsamlingsmetod, urvalsgrupp och de etiska regler vi 

tagit hänsyn till under vårt genomförande av datainsamlingen samt en metodanalys där vi 

beskriver mer ingående hur det gått till när vi samlade in vårt material och eventuella 

svårigheter vi stött på. I vår studie har vi använt oss av databasen Discovery och andra 

sökkanaler som varit tillgängliga och relevanta för vår studie. I slutet av detta kapitel får ni 

ta del av studiens tillförlitlighet som vi sett i vårt val av metod.  

3.1 Datainsamlingsmetod och ansats 

Vi har i studien valt att använda oss av observationer för att få en inblick i hur barn tolkar 

och använder sig av den utformade lekmiljön och de leksaker/material som finns inom 

den. Detta för att skapa en förståelse för hur förskolans lekmiljö kan påverka barns lek, 

utveckling och lärande. I valet av metod hade vi till en början en vision om att använda oss 

av en bredare datainsamlingsmetod och då använda oss av både observationer av barns lek 

och intervjuer av pedagoger i förskolan. När vi övervägde att använda bägge metoderna 

insåg vi slutligen att materialet skulle bli för stort och troligen svårsorterat. Att använda oss 

av intervjuer såg vi också efter hand som irrelevant för vår studie då pedagogers uttryck om 

hur miljön är utformad inte nödvändigtvis behandlar ämnet om hur lekmiljöerna faktiskt 

ser ut och vad barn leker inom dessa miljöer. Sådana intervjuer kan också ibland enligt 

Bryman (2011) och Stukát (2011) vara icke sanningsenliga, medvetet som undermedvetet. 

Eftersom vi i studien fokuserar på lekmiljön bestämde vi oss därför för att endast utföra 

observationer för att få en inblick i hur lekmiljöerna i förskolor ser ut. Vi valde att 

genomföra ”Icke- deltagande observationer” vilket innebär att vi granskade och undersökte 

förskolans lekmiljö och barns lek utan att själva fysiskt delta i den sociala miljön (Bryman, 

2011). Vi valde också att göra ostrukturerade observationer vilket Bryman (2011) beskriver 

som att observatörerna inte använder sig av något observationsschema, detta möjliggjorde 

för oss att se hur deltagarna i miljön betedde sig i den sociala miljön. Fördelen med 

observationer menar Stukát (2011) är att få en klar bild av hur miljön ser ut i verkligheten. 

Ur en observation kan vi också se vad som pågår i verkligheten och på så sätt få ett bra och 

stabilt underlag som vi sedan kunnat utveckla och gjort tolkningar från till vårt resultat 

(Stukát, 2011). 

     I studien har vi använt oss av en kvalitativ ansats då vi använt oss av observationer för 

att samla in underlag till vårt resultat, detta innebär att vi bland annat intagit en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt i våra observationer där vi tolkat den sociala miljön och den 

verklighet som vi iakttagit (Bryman, 2011). En kvalitativ ansats innebär också enligt 

Bryman (2011) att använda sig av så detaljerade beskrivningar som möjligt för att få en 

helhetsbild och lättare försöka förstå den observerade miljön. Det ansåg vi vara lämpligt 

för vår studie för att kunna nå ett resultat i forskningsstudien. När vi samlade in data 

inspirerandes vi till att göra etnografiska observationer, vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att forskaren under en tid observerar och lyssnar in en social miljö/grupp för att få 

en tydlig bild av vad som sker i verkligheten. Genom att använda oss av en kvalitativ ansats 

och etnografiskt inspirerade observationer har vi genomfört våra observationer i två 
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barngrupper sammanlagt åtta gånger i samband med våra besök på två förskolor. Vi 

observerade då med hjälp av anteckningar barns lek i olika lekmiljöer och försökte få med 

så mycket som möjligt av barns lek och av lekmiljöns utformning. 

3.1.1 Urval av grupp  

Att välja vilka förskolor vi skulle göra våra observationer i var inte så svårt, då det finns en 

hel del förskolor i Sverige. Vi började med att mejla ut information om vår studie till olika 

förskolor runt om vår stad i förhoppning om att någon förskola skulle vilja ställa upp. Vi 

bifogade också ett missivbrev som var tillägnat föräldrarna vars barn vi ville observera. Vi 

fick en del svar från olika förskolechefer som svarade att vår studie var intressant och att de 

ville ställa upp. Det svåra blev dock att få föräldrarnas (till informanternas) godkännande i 

tid i förhållande till vår planering av studiens upplägg. Till slut fick vi en del godkännande 

från föräldrarna, i den ena förskolan lämnade åtta föräldrar sitt samtycke och 

godkännande till vår studie och observationer av deras barn. I den andra förskolan var det 

sju föräldrar som hade lämnat sitt godkännande. Detta resulterade i sin tur till att vi endast 

kunde observera totalt femton barn varav det ibland blev ännu färre barn då några barn var 

lediga eller sjuka. Barngrupperna vi observerar var i blandade åldrar mellan 1-5 år. Den 

ena förskolan, förskola 1, hade en avdelning med barn i blandade åldrar från 1-5 år. 

Förskola 2 hade åldersindelade avdelningar och observationerna gjordes då på en 5-års 

avdelning. Vi observerade ungefär 3-6 barn i taget per observation, totalt åtta gånger. Valet 

av förskolor, avdelningar och åldersgrupper har varit obundet slumpmässig till studien, 

vilket innebär att alla enheter (förskolor i vårt fall) haft lika stor möjlighet att komma med i 

urvalet (se Bryman, 2011, s. 183) då vi innan datainsamlingen bestämt oss för att alla 

förskolor, avdelningar och åldersgrupper av barn var intressanta för vår studie. Även 

tidpunkter för observationerna har varit slumpmässiga och därmed anpassats efter 

verksamheternas möjlighet att ha oss på plats. Genom att inte ha något specifikt syfte med 

urvalet av förskolor såg vi detta som en möjlighet till att inte ha några föreställningar eller 

förväntningar om och vad vi skulle se och möta under våra observationer. Vi anser oss 

genom detta val ha blivit mer öppna för olika intryck. Då vi också använt oss av ett 

improviserat urval (se Bryman, 2011, s. 272) har vi också under den tidpunkt vi befunnit 

oss i förskolorna observerat allt som skett under denna tidpunkt.  

3.1.2 Avgränsningar i studien 

Då studien syftar till att undersöka hur lekmiljöer i förskolor är utformade och hur barn 

tillägnar sig dessa miljöer har vi valt att inte lägga vikt vid antalet pedagoger och deras 

utbildning. Vi har också valt att i studien avgränsa oss till att varken nämna barns eller 

pedagogers kön, detta för att få informanterna så anonyma som möjligt och därmed ta 

hänsyn till de etiska reglerna (Bryman, 2011; Stukát, 2011; Vetenskapsrådet, 2011) som vi 

framfört i vårt missivbrev till informanterna (se bilaga 1). När vi i studien skriver ”hen” kan 

detta alltså vara en pojke eller en flicka, man eller kvinna. När vi skriver vuxna eller 

pedagoger menar vi de som är verksamma i förskolan och arbetar med barnen. Då vi 

påtalar ”barnen” menar vi de barn vi observerar i studien. Med lekmiljö menar vi den 

miljö/rum i förskolan där barn har möjlighet att vistas för att själva eller tillsammans med 

andra lockas eller ha lust till att leka och nyttja miljön i.  
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3.1.3 Genomförande och etiska ställningstaganden 

När vi började vår datainsamlingsmetod bifogade vi ett missivbrev till förskolorna där vi 

framförde information till föräldrar, förskola och barn om våra skyldigheter som studenter 

samt deras rättigheter i genomförandet av vår datainsamling. Utöver informationen i 

missivbrevet och i relation till samtyckekravet tog vi också hänsyn till om barnen själva 

ville medverka i studien eller ej, oavsett om vi fått målsmans godkännande eller inte. Vi 

valde att lägga vikt vid de etiska principerna för att visa informanterna att de är skyddade i 

forskningsstudien samt informera om deras rättigheter gentemot oss och i utförandet av 

studien. Vi gav information gällande de etiska principerna vilket innebär följande: 

 Tystnadsplikt – vi kommer ej att förmedla vidare de uppgifter vi får ta del av. 

 Offentlighets- och sekretesslagen – Personliga uppgifter och förhållanden 

ska vara skyddade. 

 Konfidentialitet – vi skyddar att obehöriga får ta del av uppgifter. 

 Nyttjandekravet – de uppgifter vi tar del av får endast användas till 

forskningens mål. 

 Anonymitet –vi eliminerar koppling mellan svar och person. 

 Informationskravet – forskningens syfte ska framgå till informanten. 

 Samtyckeskravet – deltagare har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, deltagare under 15 år behöver målsmans godkännande för att 

medverka. (Bryman, 2011; Tivenius, 2015; Vetenskapsrådet, 2011).  

Under observationerna använde vi oss av anteckningsblock och penna och vi försökte 

båda hålla oss på avstånd medan vi observerade för att inte störa barnens lek. 

Observationerna gjordes totalt åtta gånger, fyra observationer per förskola. Efter att 

vi genomfört observationerna transkriberade vi vad vi sett och träffades därpå för att 

sammanställa ett resultat. Genom att träffas och sammanställa transkriberingarna 

kunde vi jämföra våra observationer, se likheter och olikheter mellan dem och så 

småningom också finna mönster i dem och slutligen komma fram till ett resultat.  

När vi kom till förskola 1 och förskola 2 första dagen var det samling direkt och vi 

följde då med barnen och pedagogerna in på samlingen för att presentera oss. Då vi 

valt att göra ett improviserat urval (Bryman, 2011, s. 272) vilket innebär att få med 

helheten utan att gå efter en specifik observationslista, påbörjade vi därför våra 

observationer redan under samlingen för att få med allt som hände under vår tid i 

förskolorna. Efter samlingarna tog det olika vägar i hur dagarna var upplagda i de 

olika förskolorna. I förskola 1 blev det dags för fri lek, detta innebar att barnen fick 

leka fritt i de fyra rummen som var utformade för lek. I förskola 2 var det 

lärarstyrd aktivitet i form av gymnastik. Dagarna vi observerade såg dock olika ut 

beroende på dag och tid. Det vi framförallt har observerat är den fria leken. Med vår 

kvalitativa ansats och vår etnografiskt inspirerade observation ville vi i likhet med det 

som Bryman (2011) skriver, fånga in så mycket som möjligt i observationerna och vi 

både observerade och lyssnade in den sociala miljön som barnen befann sig i medan 
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vi observerade barnens lek och lekmiljöerna. Genom att använda oss av dessa 

metoder (etnografisk inspirerad observation och kvalitativ ansats) kunde vi fånga en 

del likheter, olikheter och mönster mellan förskolorna. Vissa områden inom 

lekmiljön och barns lek blev också mer övergripande och kunde delas in i olika 

kategorier vilket vi återkommer till i resultatkapitlet.  

3.1.4 Analysmetod 

För att analysera den data vi fått fram och hitta mönster i observationerna gjorde vi 

som tidigare benämnts transkriberingar av vårt insamlade material. Vi tog också stöd 

i koder för att nå mönster och resultat (se Bryman, 2011, s.510). När vi analyserade 

vårt material använde vi oss av så kallad Öppen kodning (Bryman, 2011, s. 514) vilket 

i vårt fall innebär att vi bröt ned alla observationer genom att stryka under det vi sett i 

förhållande till studiens frågeställningar. Vi studerade sedan dessa mer ingående, 

jämförde med varandras transkriberingar och hittade slutligen fler övergripande 

mönster/kategorier som var relevanta att studera ytterligare. Utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt för studien, den sociokulturella teorin, valde vi att också att jämföra 

observationerna med den sociokulturella teorin. Genom att ta stöd i Säljö (2011), 

Lillemyr (2013) och Strandberg (2006) kunde vi se likheter och samband mellan 

teorin och observationerna. Vi såg till exempel i observationerna att vissa lekmiljöer 

var mer kontrollerade än andra. Vi kunde också se en miljö där visst material var mer 

tillgängligt än annat. Genom att jämföra detta med den sociokulturella teorins syn på 

miljö kunde vi se kategorier som en ”tillåtande” och ”otillåtande” lekmiljö som då 

passade som resultat för vad vi sett och upplevt genom våra observationer 

(Strandberg, 2006). Att jämföra våra observationer med den sociokulturella teorin 

ledde kodningarna och mönstren som tillåtande och otillåtande oss också in på att 

”barn hanterar leksaker utifrån de vuxnas förhållningssätt” samt ”pedagogers 

förväntningar, ett resultat av barns lek”. Även tidigare forskning har varit till stöd i 

vår studie för att nå ett resultat.      

3.1.5 Studiens tillförlitlighet 

Stukát (2011) skriver att undersökningar av olika grupper/fenomen kan ha olika 

kvalitet och menar att undersökningen bör behandla kvalitéer som reliabilitet 

(studiens tillförlitlighet), validitet (hur pass mycket/lite mätningen syftar till) och 

generaliserbarhet (vem resultatet gäller för). Reliabiliteten och validiteten till denna 

studie ser vi som begränsad och låg. Att observera två förskolor med totalt femton 

barn anser vi inte vara tillräckligt för att svara på om alla förskolor ser ut på det sätt 

vi har observerat i vår studie. Vi vill därför poängtera att observationer från två 

förskolor inte utgör ett tillförlitligt underlag för generaliserbarhet i denna studie. Vi 

generaliserar denna studie till de undersökta grupperna i förskolorna men ser också 

studien som en möjlighet för andra verksamma i förskolor att få inblick i hur 

förskolors lekmiljö kan se ut och hur man med stöd i forskning kan utforma 

lekmiljöer i förskolor. Vi ser också att studien kan användas som underlag för vidare 

forskning om lekmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande.  
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4 Resultat och analys 

Vi kommer nedan visa en kort beskrivning av de resultat vi fått fram från våra 

observationer och ge exempel på de huvudpunkter vi observerat. Därpå går vi djupare 

in i dessa områden, där läsaren kan ta del av de fyra mönster/kategorier vi funnit och 

som vi analyserat med hjälp av teori och tidigare forskning. 

4.1 Underlag och inblick i resultatet 

Efter det att vi observerat två förskolor kunde vi se både likheter och olikheter mellan 

observationerna. I observationerna kunde vi synliggöra tillåtande och otillåtande/ 

kontrollerade lekmiljöer, vilket i vår mening handlar om hur pass mycket eller lite 

tillgång barn har till lekmiljön i förskolan och det som finns inom den. Beroende på 

hur mycket tillgång barn får till lekmiljön, anser vi efter observationerna, att det 

antingen kan utveckla eller hämma deras frihet och självständighet i leken. Här 

kunde vi därför se kontrollerande och "friare" miljöer att leka i. Detta handlar för oss 

om hur pass vuxenstyrd/anpassad avdelningen är, vilket i sin tur påverkar barns lek. 

I förskola 2 var aktiviteterna/ lekarna skapade av vuxna och vi såg då hur barnen blev 

beroende av att de vuxna var involverade i leken för att leken skulle kunna fortgå. På 

förskolan 1 observerade vi också aktiviteter planerade, men mer utifrån ett 

barnperspektiv vilket bidrog till att barnen själva blev mer delaktiga och självständiga 

i deras egen lek. Vi såg att detta bidrog till att barnen fick ett större ansvar att hantera 

material, själva våga pröva på att ta nya vägar i leken och utveckla den egna leken 

efter eget intresse.  

     Utifrån ett barnperspektiv kunde vi även se hur stor inverkan och betydelse 

leksakernas och materialens tillgänglighet har för barns lek, för att kunna skapa en 

frihet där barnen känner att de kan använda sig av leksakerna fritt och även få 

möjlighet att använda sig av dessa i hela förskolans lekmiljö. Här såg vi också 

skillnader mellan förskolorna, då barnen i förskola 2 inte fått frihet att röra sig fritt 

med material, leksaker och artefakter och att barnen därmed hamnade i vad vi själva 

valt att kalla en vuxenstyrd, otillåtande och kontrollerande miljö. Det blev också 

synligt att barn hanterar leksaker efter vuxnas förhållningssätt.  

     Förskolornas placering av material i lekmiljön skilde sig också från varandra. I 

förskola 1 kunde vi se en lekmiljö där pedagoger tycks ha tänkt utifrån ett 

barnperspektiv då den (enligt oss) upplevdes som tillåtande. Bord och stolar var i 

barnens nivå, materialen var blandade och tillgängliga för barnen att själva ta fram 

och utforska. I den andra förskolan såg vi motsatsen till den första förskolan, då 

borden var höga och vuxenanpassade, materialet låg högt upp och därmed var 

majoriteten av materialen otillgängliga för barnen. Vi kunde också se lekar som 

utvecklades i samspel mellan barnen själva med mycket fantasi och lekar som hade 

utvecklats av pedagoger med mer begränsad fantasi i barnens lek. Vidare såg vi 

gemensamt för förskolorna lekar/lärarstyrda aktiviteter såsom samling, där barnen 

visste vad pedagoger förväntade sig av dem. Som slutsats kunde vi se att pedagogers 
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förhållningssätt till barnen speglade barnens val av lek och hantering av 

lekmiljöerna.  

4.1.1 En tillåtande miljö 

Då vi i bägge förskolorna började med att observera samlingar kunde vi se att barnen 

i båda verksamheterna tycktes veta vad som förväntades av dem när de gick in i 

samlingsrummet. Trots att barnen tycktes veta vad som förväntades av dem under 

samlingen kunde vi se att det var skillnad i de olika miljöerna vad gäller tillåtande och 

kontrollerande lekmiljöer. I förskola 1 såg vi bland annat att barnen under samlingen 

fick vara med och påverka vad de skulle sjunga. De var också med och räknade barn, 

fick hantera material, servera frukt m.m. Stämningen kändes som lustfylld, barnen 

såg glada ut och pedagogerna likaså. Under samlingen i förskola 1 fick ett barn ta upp 

foton av sina kompisar och sätta upp på en tavla för att se vilka barn som var på 

förskolan och vilka som var lediga. Det vi uppmärksammat är att barnet som tog upp 

fotografierna lämnade en ruta ledig bredvid sitt eget foto för att senare sätta upp, det 

vi antar vara, hens bästa kompis foto i den tomma rutan bredvid sitt eget foto (se 

illustration nedan).  

Foto 1.    Foto 2. 

 

Foto. 3  
(På barnet som 
räknar 
kompisar) 

         X 

(Ledig plats för 
barnets 
kompis) 

Foto 4. 

  

Detta ser vi bland annat som en tillåtande miljö, att barnet inte blev tillsagt eller 

ifrågasatt varför hen lämnat en ledig plats i raden med fotona och att pedagogerna lät 

barnet bestämma själv hur hen ville placera fotografierna. Vi ser också att 

kreativiteten från barnets sida fick ta plats här då barnet experimenterade och 

prövade att sätta fotografierna på ett annorlunda sätt mot de som annars kan tänkas 

förväntas av barnet. 

     Under leksituationer la vi också märke till att barnen i förskola 1 lekte en hel del 

olika lekar i en och samma miljö. Barnen befann sig i en hemvrå med kökslika 

leksaker. I denna miljö lekte barnen allt från prinsessor, bilar, sjörövarskepp till 

rånare vilket blev synligt i våra observationer: 

Ett barn sitter på golvet och håller i ett digitalt armbandsur vänder den på sidan och säger ”en 
grävskopa”. Denna grävskopa satte barnet sedan längs ett trappräcke och lät den glida ner från 
räcket, ner på golvet, upprepade gånger. Ett annat barn står i prinsessklänning och speglar sig. 
Hen pratade med ljus röst framför spegeln och säger ”Åh, så vacker jag är”. Två andra barn sitter 
på golvet och bygger ett hus av Lego och leker med bilar tillsammans. Ett annat barn står med 
ett flertal halsband runt sig och säger ”Jag har många halsband på mig” och fortsätter ”det ser ut 
som en mössa”. Ytterligare ett barn står i en maskeraddräkt täckt av eld och säger ”nu rånar jag 
banken, jag jobbar som tjuv”, barnet hoppar sedan mellan de stolar som står i hemvrån och 
springer sedan in till ett annat rum där tre barn byggt en säng av kuddar och låtsas sova, en med 
napp i munnen och snutte i ena handen, lampan är släckt. När ett av barnet får syn på ”rånaren” 
som sprungit in säger hen ” vi låg och sov” varav barnet svarar ”så kom en rånare in”, ”aa när vi 
låg och sov”. Barnet jagar de andra barnen och det blir mycket skratt. 
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Här kunde vi se att trots att barnen var i olika åldrar lekte de tillsammans och de fick 

springa och gå mellan lekytorna obehindrat. Vidare såg vi förskolans lekmiljö som 

tillgänglig och tillåtande för barnen då allt material också fanns i barnens nivå och då 

materialet var tillåtet för barnen att hantera. Vi uppmärksammade också att det inte 

fanns några extremt hårda regler. Exempelvis var det tillåtet att det materialet som 

fanns i hemvrån fick komma ut till andra rum och "blandas" med andra leksaker. Här 

hade barnen idéer om var och vad de skulle leka och de var medvetna om vart 

materialet skulle ta vägen när det väl var dags att städa. Under tiden som leken var i 

fokus fanns det en tillåtande anda, om barnens lek kanske krävde att leksaker 

hamnade på "fel” ställen och att miljön utifrån ett vuxenperspektiv kunde upplevas 

som stökig och ”kaotisk”, tillät och uppmuntrade pedagogerna att leksakerna fick 

byta plats i miljön. Detta visade sig bland annat i vår observation då 3-5 barn lekte 

tillsammans i hemvrån och ute i hallen. Denna hall var korridorlik och länkade ihop 

de andra lekrummen. Två barn började ta ut massor av leksaker från hemvrån. Bland 

annat tog de ut stolar, tallrikar och massor med andra leksaker, det slutade med att 

de fyllde upp hela korridoren tills det inte ens gick att ta sig fram och tillbaka utan 

utmaning.  

Vid ett tillfälle sa en i personalen "- oj, men vad gör ni för kul här ute i korridoren" då svarade 

ett barn "det är vårt sjörövarskepp". Personalen var positivt inställd och uppmuntrade leken, 

men la även till "glöm inte var allt ska vara sen bara". Ett annat barn som lekte i ett rum med 

anslutning till korridoren och blivit instängd av alla leksaker säger då "men åh nej vi är 

instängda, typiskt, då får vi leka här då" (vänder sig tillbaka). Pedagogen ger då en positiv 

kommentar och säger "ni kanske kan flytta på något/som en hinderbana att ta er fram" barnet 

ler, börjar flytta material och tycks se det som en rolig utmaning.  

Ovanstående citat visar alltså, enligt vår mening, en tillåtande lekmiljö där barnen får 

möblera om, flytta material och där pedagogerna bemöter barnen med en positiv 

attityd.  

     Utifrån Vygotskij i Strandberg (2006) kan vi läsa om rummets utformning och 

betydelse i relation till barns lek och lärande och alltså hur barn använder sig av olika 

lekmiljöer samt betydelsen av leksaker och material i barns lek. Strandberg (2006) 

skriver att rummen uttrycker erfarenheter, kunskap, känslor och förväntningar, kan 

både underlätta och försvåra för barns lärande beroende på hur rummets utformning 

ser ut. Efter resultatet av våra observationer och studiens resultat anser även vi att 

detta är en viktig del av pedagogernas jobb för att främja och anpassa barns lek för att 

den ska kunna bidra till meningsskapande, utveckling och lärande.  

     Strandberg (2006) har i enlighet med Vygotskijs sociokulturella teori fastställt en 

checklista för att se över hur skola/förskolans rum är uppbyggt och som tidigare 

benämnts handlar om interaktioner, aktiviteter, artefakter, utvecklingshopp och 

kreativitet (Strandberg, 2006 s.23). Alla dessa punkter kunde vi se på förskola 1, det 

vi såg var en tillåtande miljö och att barnen hade frihet i förskolans rum och därmed 

även i sin lek. Alla dessa steg är alltså enligt Strandberg (2006) viktiga punkter att 

reflektera över i rummen i förskolan. Under våra observationer kunde vi i vissa fall se 

att dessa rum existerade men i andra fall inte alls. På förskola 1 kunde vi se att alla 

checkpunkter i listan gick att bocka av medan det inte gick på förskola 2. Förskola 1 
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hade en miljö anpassad för barnen, och under våra observationer kunde vi synliggöra 

på plats hur rummet bjöd in till samspel och aktiviteter. Här tänker vi skapande av 

aktiviteter av både personal och av barnen själva, där de är lika delaktiga i 

utformningen av aktiviteterna. Barnen hade tillgång till alla rummets verktyg och vi 

kunde se barns inflytande i rummen då de hade frihet att använda sig av miljön och 

omforma den. Utvecklingshopp i Strandbergs (2006) checklista ser vi som den 

svåraste punkten att iaktta, men genom att barnen själva hade just denna fria tillgång 

till rummet och dess innehåll kopplar vi detta till att utvecklingshopp kan ske om 

barnens möjligheter inte begränsar dem i förskolan. 

     Det framkommer också hur viktig miljön är för barns lek. Miljön påverkar oss och 

vi har sett just hur mycket den kan påverka barns lek beroende på miljöns 

utformning. Utformningen kan dock se olika ut i olika förskolor men märkbart är att 

vi har sett att det finns en koppling mellan miljöns utformning och personalens 

kunskap, barnsyn och vilka pedagogiska metoder pedagoger tänkt att rummet ska 

erbjuda barnen (Vallberg Roth, 2015; Heikkilä & Ärlemalm-Hagsér 2015). 

4.1.2 En otillåtande/ kontrollerande miljö 

Till skillnad från förskola 1 kunde vi i förskola 2 se hur barnens inflytande under 

samlingen var begränsad. Här skulle barnen svara på pedagogens frågor, göra som 

pedagogen sa och ville att barnen skulle göra. Barnens kroppsspråk skilde sig också 

från förskola 1 då majoriteten av barnen satt på knä i en cirkel, några såg uttråkade 

ut, tittade upp i taket och någon verkade nervös för att svara fel. Under ett gymnastik- 

pass ändrades dock barnens kroppsspråk och uttryck, barnen såg förväntansfulla ut 

och skrattade mycket. Under detta pass blev dock barnen som skrattade tillsagda att 

vara tysta, så som de enligt pedagogen hade pratat om tidigare. Ett barn som 

skrattade fick även byta plats i salen. Vi såg också att miljöns utformning är en stor 

påverkansfaktor som både kan underlätta och sätta käppar i hjulen för barns lek och 

lärande. I denna förskola var lekmiljön till stor del utformad efter en vuxens 

perspektiv och nivå, då leksaker, teckningar och det som barnen skapat satt uppe på 

väggar och i taken. Även vanliga lekhörnor omkring förskolan hade sitt material, 

artefakter i form av barns skapande och leksaker uppe på hyllor. Endast ett fåtal av 

leksakerna och artefakterna fanns tillgängliga för barnen i deras egen nivå. På grund 

av att leksaker och artefakter inte fanns tillgängligt för barnen kunde vi se att barnen 

blev mer beroende av de vuxna och att de hade ett behov av att få de vuxnas 

bekräftelse. Barnen ropade, frågade och bad de vuxna om hjälp för att kunna sätta 

igång, utveckla och ibland fortsätta sina lekar. Detta såg vi utvecklade en ond cirkel 

då pedagogerna inte alltid hade tid att gå runt och sitta ner med barnen, samtidigt 

som barnen behövde de vuxna för att kunna skapa och få igång sina lekar. I sin tur 

kunde vi se att detta gjorde att barnen blev rastlösa vilket resulterade i att de vuxna 

ifrågasatte barnens fria lek, när barnen försökte fatta egna beslut. När barnen frågade 

pedagogerna blev det svårt för de vuxna att kunna nå alla barnen och ha tid att lägga 

på att stötta dem. Det blev mer ett "ja okej här har du" sedan fortsatte de med sitt 

pappersarbete i form av dokumentationer och planering eller sådant de höll på med 

innan barnen frågade pedagogerna om något. Speciellt under den fria leken  frågade 
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barnen om nästan allt för att få veta om de fick göra eller leka på ett visst sätt. Här såg 

vi att det därför blev svårt för barnen att börja leka själva när inga aktiviteter var 

upplagda för dem, utan de var tvungna att försöka leka själva utan stöd från de 

vuxna. Lekmiljön såg vi därmed som mer kontrollerande och otillåtande.  

     På förskola 2 kunde vi se att en del punkter stämde in med Strandbergs (2006) 

checklista utifrån den sociokulturella teorin, men att det fanns möjlighet till 

utveckling om man går efter den. Till exempel var artefakter den punkt vi såg som 

mest bristande i förskola 2. På förskola 2 fanns det inte mycket leksaker eller verktyg 

att erbjuda barnen och om det fanns, befann sig föremålen inte inom räckhåll för 

barnen. Detta leder även till att utvecklingshoppet inte kan existera (Strandberg, 

2006) på samma sätt som på förskola 1. På förskola 2 hade barnen knapp tillgång till 

artefakter som hade kunnat bidra till att utveckla eller förändra deras lek. Vi såg 

därför lekmiljön för barnen som minimal för deras utvecklingsmöjligheter. Utifrån 

detta anser vi att den minimala tillgången till artefakter och leksaker kan hämma 

barns kreativitet, då barnen inte får möjlighet att utveckla sina lekar och inte heller 

skapa sig/ta del av en lärandemiljö. Detta är även något Strandberg (2006) nämner, 

att rummet kan skapa den potentiella vägen till förändring och utveckling, om 

artefakter och verktyg finns tillgängliga för barnen och om barnen själva får vara 

delaktiga i att påverka miljön. Vidare menar Strandberg (2006) att om man tror på 

barnen och ger dem tillgång till miljön, skapar det hopp hos barnen om att de själva 

kan och detta bidrar i sin tur till att barnen känner tillit till sin egen förmåga. Därför 

är det viktigt att kunna erbjuda och tro på de kompetenta barnen och låta barnen ta 

del av och vara med och själva förändra/anpassa lekmiljön. Om rummet är "färdigt" 

är barnen medvetna om att de inte är deltagande. 

     Strandberg (2006) förklarar vidare att miljöförändringar bör göras tillsammans 

med barnen för att utveckla relationen mellan rummet och barnen. Annars blir det 

lätt så att barnet känner sig som en främling i rummet och hamnar "utanför det". Det 

viktigaste är vad barnen har tillgång till och inte vad som specifikt finns i rummet. Vi 

kunde under våra observationer se att de få verktyg/artefakter som fanns inte var i 

barnens nivå. Förskolans avdelning och rum var utformade utifrån en vuxens längd 

och barns leksaker med mera satt uppe på hyllor. På grund av detta kunde vi se en 

stor skillnad på barns lek och samspel mellan de två förskolorna. Förskola 1 med 

mycket artefakter, verktyg och leksaker i barnens nivå gav barnen fler möjligheter i 

leken och därmed kunde barnen samspela med varandra och vara oberoende av de 

vuxna, vilket är motsatsen till det vi såg under observationerna på förskola 2.  

     Vidare framhåller Läroplanen för förskolan att förskolans miljö ska vara 

inbjudande, öppen och innehållsrik där leken, kreativiteten och barns intressen ska 

prägla hela förskolans verksamhet (Skolverket, 2010). Under våra resultat kunde vi se 

att förskola 2 inte erbjöd barnen en sådan inbjudande miljö. Läroplanen för förskolan 

skriver att barns lek ska prägla hela verksamheten men trots det fanns barns leksaker 

uppe på hyllor och inte inom barns räckhåll. Det krävs även en trygg miljö för att 

barn ska kunna ta del av lek och det är viktigt att barn ska ges möjlighet till att leka då 

det är deras rättigheter (Knutsdotter Olofsson 2003; Barnombudsmannen 2014). Då 
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leken är deras rättighet ser vi vikten av att pedagogerna på förskolan utformar och 

främjar verksamheten efter barnen.  

4.1.3 Barn hanterar leksaker utifrån vuxnas förhållningssätt 

Barns hantering av leksaker skiljer sig mellan förskolorna vi observerat. I den ena 

förskolan bidrog leksakerna till att utveckla leken och vara en del av den. I den andra 

förskolan bidrog leksakerna till att sysselsätta barnen. Barnen i båda förskolorna 

hanterade därmed leksakerna och materialen i lekmiljöerna efter det som 

pedagogerna tillät. I förskola 1 såg vi genom observationerna hur barnen förflyttade 

leksaker till olika lekmiljöer. Bland annat flyttades stolar ut till hallen för att först bli 

en buss för att senare med hjälp av fler barn och med mer material bli till ett 

sjörövarskepp där barnen har kalas:  

När ”skeppet” är fullt av leksaker försöker ett av barnen leta efter något som tycks ligga längst 
underst i högen av leksaker, hen sa då ”Oj vad mycket grejer, man hittar nästan inget, man 
måste liksom rota” och så skrattar hen. Efter det lägger sig barnet på skeppet tillsammans med 
ett annat barn. Ytterligare ett barn går upp på skeppet och börjar sjunga jag-må-han-leva med 
en kopp i handen, varpå barnen i skeppet hänger på och alla barn sjunger tillsammans och 
”äter” tårta. 

Även kuddar i kuddrummet blev till en säng, smycken som barnen lekte med var både 

en skatt till sjörövarskeppet men också en skatt som ”rånaren” tog. Barnen blev av 

pedagogerna i denna observation uppmuntrade till att förflytta material och leksaker.                               

I förskola 2 var det istället lerbakande med några barn och en pedagog längs ett högt 

bord. Pedagogen sa att hen ska göra ett fågelbo och att barnen kan göra äggen, här 

ser vi alltså att pedagogen ger ett förslag som också utifrån ett barnperspektiv skulle 

kunna uppfattas som en order om vad barnen ska baka. Ett barn svarar dock 

pedagogen ”fast jag ska göra pinnar”. Pedagogen och barnen fortsätter sedan att baka 

en stund till, tills två av barnen går därifrån, in till ateljén. Ett barn sätter sig på en 

hög stol som är högre än bordet vilket gör att hens ställning ser mycket obekväm ut. 

Barnet bara sitter på stolen, hen har ett dystert kroppsspråk, sitter helt stilla och helt 

tyst och bara tittar medan det andra barnet ritar en fågel. Pedagogen från det andra 

rummet frågar vad barnen gör där inne och barnen svarar att de bara skulle rita en 

fågel eftersom det var det som de hade bakat. Barnen går sedan ut från ateljérummet 

och tillbaka till pedagogen vid lerbordet. Här såg vi och tolkade återigen att barnen 

tycktes känna sig kontrollerade då barnen blev ifrågasatta varför de gått iväg. Bordet 

med lera och fåglar på kändes därmed också som ett sätt att sysselsätta barnen för att 

ha kontroll över vad de gjorde. Barnens hantering av leksaker blev därmed minimal 

och användes endast vid de vuxnas godkännande. Detta resonemang kan vi också se i 

Eriksson Bergströms (2013) studie som menar att barn som känner sig kontrollerade 

får ett minskat handlingsutrymme vilket innebär att barnen förhåller sig lydigt till 

pedagogerna när de är närvarande.  

4.1.4 Pedagogers förväntningar på barn, ett resultat av barns lek 

De vi gemensamt kunde se i våra observationer var de vuxnas förväntningar på 

barnen och hur barnen förhöll sig lydigt till dessa förväntningar under bland annat 
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samlingar. När vi kommer in till förskolorna och ser barnen smyga in, sätta sig ner 

tyst i en ring, anar vi att detta är ett intränat beteende och något som de vuxna 

förväntar sig att barnen ska göra när det är samling. Hur pedagogerna sedan la upp 

resten av samlingen skilde sig mellan förskolorna. Det vi däremot kan se som ett 

tydligt resultat är att ju mer kontrollerande de vuxna i förskolorna är, desto mer 

försiktiga blev barnen och ju mer uppmärksamhet och bekräftelse verkade de vilja ha 

från de vuxna under leken. Barn som däremot befinner sig i en tillåtande miljö där 

barnen får använda material mer som de vill, byta plats på material/artefakter och 

tillåts att tänka själva tycks bidra till att barns självförtroende och tilliten till den egna 

förmågan ökar. Detta framkommer också i likhet med Vallberg Roth (2015) och  

Eriksson Bergström (2013) samt Heikkilä och Ärlemalm-Hagsér (2015) att det är 

beroende av pedagogers förhållningssätt som avgör hur utformningen av lekmiljön 

ser ut och att barns självförtroende och tillit därmed enligt Strandberg (2006) blir 

påverkat av hur rummen är utformade. I Sandberg och Ärlemalm-Hagsér (2011) 

artikel ser vi också att barn gett uttryck för att det är tråkigt att behöva göra något 

som man inte vill.  
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5 Resultatdiskussion 

I denna del följer en diskussion utifrån vårt resultat, analys och frågeställningar 

tillsammans med tidigare forskning och teori. Rubrikerna nedan utgår från 

frågeställningarna. Som avslut på detta kapitel diskuterar vi valet av metod, studiens 

relevans för förskolläraryrket, möjligheter till vidare forskning och den slutsats vi 

dragit av denna studie. 

5.1 Hur använder sig barn av lekmiljön? 

För att förstå hur barn använder sig av lekmiljön har vi valt att inta ett holistiskt 

perspektiv, med detta menas att man ser helheten (Vallberg Roth, 2015). Hur barn 

använder sig av miljön är enligt Vallberg Roth (2015) och Eriksson Bergström (2013) 

och Heikkilä och Ärlemalm-Hagsér (2015) beroende av pedagogers förhållningssätt, 

kunskapssyn, barnsyn och deras organisation av rum, tid och material.  

     Utifrån den sociokulturella teorin kan vi även i Strandberg (2006) läsa att rummen 

uttrycker erfarenheter, kunskap, känslor och förväntningar och att rum därför både 

kan underlätta och/eller försvåra för barns lärande beroende på hur rummens 

utformning ser ut. Ovanstående resonemang blev också tydligt i våra observationer 

och i vår resultatdel, då vi kunde se två helt olika lekmiljöer i förskolorna och att 

pedagogerna i verksamheten också tycktes ha olika förhållningssätt vad gäller 

barnsyn och pedagogisk metod i valet av utformning av lekmiljön. Trots att 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framhåller vikten av en inbjudande miljö 

och då Skolverkets allmänna råd (2013) genom Skollagen framhåller att förskolans 

utbildning ska vara likvärdig i hela landet menar vi å andra sidan, i likhet med 

Vallberg Roth (2015) och efter vårt resultat att så inte alltid är fallet.  

    Hur barn använder sig av lekmiljön ser vi också är beroende av om förskolans 

lekmiljöer är tillåtande eller otillåtande. Utifrån den sociokulturella teorin vi 

förankrat som utgångspunkt i vår studie är en tillåtande lekmiljö en inbjudande miljö 

som lockar till lek och lärande, där delaktighet och inflytande får ta plats, där det 

också är en miljö som barn har tillgång till att använda sig av i form av material och 

förskolans ytor inom miljön, vilket i sin tur, enligt Strandberg (2006) skapar 

utforskande och lärande barn. Utifrån den sociokulturella teorin framhåller också 

Strandberg (2006) att en tillåtande miljö är läranderum anpassat och utvecklat efter 

barnen. Detta blev för oss tydligt i förskola 1 där barnen var delaktiga och fick 

inflytande över miljön då de bland annat fick möjlighet att flytta ut material och 

leksaker till en annan miljö med pedagogernas uppmuntran. Ett av barnen i förskola 

1 fick också tillåtelse att experimentera med fotona av sina kompisar som hen under 

en samling skulle sätta upp på en tavla beroende av om kompisarna i förskolan var 

där eller inte, då hen lämnade en ruta tom bredvid sitt eget foto för att senare sätta 

upp det vi antog vara hens bästa kompis (se illustration s.15) såg vi detta som att hen 

utforskade möjligheten varpå ingen av pedagogerna protesterade. Detta resonemang 

skulle dock kunna ifrågasättas, för om vi hade observerat pedagogerna lika mycket 

som vi observerade barnen kanske resultatet hade blivit annorlunda. Kanske märkte 
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inte pedagogerna att barnet lämnat en ruta och kanske hade de iså fall reagerat 

annorlunda om de såg detta?  

     Vidare kunde vi också utifrån observationerna se att lekmiljöerna och materialet 

inom förskola 1 var utformat och anpassat efter barnens nivå, vilket gjorde att barnen 

inte heller blev beroende av att fråga eller be de vuxna om hjälp när de ville använda 

något material. Den tillåtande och otillåtande miljön blev också synlig i Vygotskijs 

sociokulturella teori som i enlighet med Strandberg (2006) gjort en checklista för att 

se över hur skola/förskolans rum är uppbyggt (Strandberg, 2006 s.23). Alla steg i 

checklistan är enligt Strandberg (2006) viktiga punkter att reflektera över i 

förskolans rum. Under våra observationer kunde vi i vissa fall se att dessa rum 

existerade men i andra fall inte alls. På förskola 1 kunde vi se att alla checkpunkter i 

listan kunde bockas av. Förskola 1 hade en miljö anpassad för barnen, vilket vi under 

våra observationer kunde se på plats. Det vi i förskola 1 såg var bland annat hur 

rummen bjöd in till samspel och aktiviteter (med både pedagogerna och barnen 

själva), barnen hade också tillgång till alla rummens verktyg, leksaker och material 

vilket gjorde att vi kunde se att barnets inflytande i rummen tog form då de hade 

frihet att använda sig utav miljön och verktyg och möjlighet att omforma lekmiljön, 

vilket var motsatsen till förskola 2. Utvecklingshopp i checklistan i Strandberg (2006) 

ser vi som den svåraste punkten att avgöra, men då vi såg att barnen själv hade fri 

tillgång till rummen och dess innehåll kopplar vi detta till att utvecklingshopp 

åtminstone kan ske i förskola 1, då barnens möjligheter och tillgångar i miljön inte 

var begränsade i denna förskola.  

     Trots att miljön i förskola 1 många gånger utifrån en vuxens perspektiv kunde 

upplevas som stökig var detta inget hinder för pedagogerna i förskolan som lät 

barnen leka i ”kaoset” som barnen själva benämnde som sjörövarskepp. Att barnen 

hade tillgång till dessa lekmiljöer som vi ansåg vara rika på material och då barnen 

blev bemötta på ett respektfullt sätt, där också barnens intresse togs tillvara av 

pedagogerna kan vi i likhet med Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2011) se som en avspegling till en förskola av hög kvalité. Förskolor av hög kvalitet 

kan i likhet med våra observationer i förskola 1 vara lekmiljöer som är/ses som 

barncentrerade handlingsmiljöer, vilket enligt författarna kan beskrivas med att 

barnen både tillsammans med andra och själva kan leka på egen hand utan 

pedagogernas hjälp. Detta utesluter dock inte pedagogernas intresse och engagemang 

för vad barnen gör utan tillskrivs att pedagogerna i en barncentrerad miljö är just 

engagerade och lyssnar till barnen i både leksammanhang och i övrigt (Sheridan 

m.fl., 2011, s. 142).   

    Till skillnad från förskola 1 kunde vi i förskola 2 istället se en kontrollerande och 

otillåtande miljö, vilket Strandberg (2006) beskriver som att barn inte känner 

tillgång till miljön. På förskola 2 kunde vi se att en del punkter från Vygotskijs 

checklista i Strandberg (2006) stämde in, men att det finns möjlighet för utveckling. 

Artefakter var den punkten som var mest bristande. På förskolan fanns det inte 

mycket leksaker eller verktyg att erbjuda barnen och om det fanns befann sig 

föremålen inte inom räckhåll för barnen som i sin tur blev beroende av de vuxna. 

Utifrån checklistan i Strandberg (2006) leder även det till att utvecklingshoppet inte 
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kan existera på samma sätt som i förskola 1. I förskola 2 hade barnen tillgång till det 

lilla, barnen blev mer begränsade till att använda artefakter/leksaker och det såg vi 

bidrog till svårighet att utveckla eller förändra deras lek. Den allmänna lekmiljön för 

barnen gav därför inte mycket plats till utvecklingsmöjligheter. Lekmiljön i förskolan 

kändes också som en miljö mer anpassad för vuxna än för barn vilket vi ser kan 

återkopplas till pedagogers förhållningssätt och val av organisation som både 

Eriksson Bergström (2013), Vallberg Roth (2015) och Heikkilä och Ärlemalm-Hagsér 

(2015) lyfter fram som en bidragande faktor till hur miljön utformas. Vidare såg vi 

också lekmiljön i förskola 2 som styrd av regler och rutiner, där barnen blev tilldelade 

vad de skulle göra under den fria leken. Att lekmiljön var styrd av de vuxna blev 

synligt i våra observationer då vi i förskola 2 observerade när en av pedagogerna satt 

och bakade lera med barnen och sa att hen skulle göra ett fågelbo och att barnen 

kunde göra äggen, vilket alla barn utom en lydigt gjorde. När två av barnen dessutom 

gick iväg för att rita blev de direkt ifrågasatta av pedagogen vad de skulle göra där 

inne. En miljö som är kontrollerande, fylld av regler och rutiner och med begränsad 

tillgång till material kan vi koppla till Sheridan m.fl. (2011) som beskriver 

ovanstående som en förskola av låg kvalité. Strandberg (2006) framhåller också att 

barn som inte har tillgång till miljön kan uppvisa ett beteende av att vara utanför, ha 

dåligt självförtroende och vara idélösa, de sistnämnda var särskilt något vi 

uppmärksammat i förskola 2 då ett av barnen som gått iväg från lerbordet till 

ateljérummet bara satt helt stilla på stolen, hen varken ritade eller gjorde något 

annat. Utifrån Strandbergs (2006) checklista om en tillåtande miljö kan vi dock 

utifrån Sheridan m.fl. (2011) förståelse för hög och låg kvalitet i förskolan se att det 

blir problematiskt, om förskolor uppfyller checklistan i Strandberg (2006) kan de 

uppfattas som en förskola av hög kvalitet, det som dock inte framkommer i 

checklistan är om pedagoger är närvarande och/eller engagerade i barnens intressen 

vilket då inte skulle uppfylla en förskola av hög kvalitet, och bilden av Vygotskijs 

checklista kan därmed bli missvisande. Dock menar Sheridan m.fl. (2011) att det är 

flera aspekter som ska samverka med varandra för att kunna avgöra om kvalitén är 

hög eller låg.  

5.1.1 Vad kan påverka barns val av lek? 

Utifrån vårt resultat kan vi se att de som kan påverka barns val av lek är beroende av 

att det finns en inre mening i leken. Strandberg (2006) framhåller genom att studera 

den sociokulturella teorin att när det finns en inre mening i leken blir barnen kreativa 

huvudpersoner i sin egen lek, de experimenterar, utvecklar olika roller och skapar 

regler i leken. Detta resonemang från Vygotskij i Strandberg (2006) såg vi i våra 

observationer men då främst i förskola 1 där barnen intog olika roller, utvecklade 

leken och skapade regler i leken. Barnens olika lekar i förskola 1 kan också förstås 

med hjälp av kategoriseringar av lek; sensomotorisk lek, denna lek blev synlig i 

förskola 1, där ett barn upprepade gånger lät ett armbandsur upprepade gånger glida 

ner från en hållstång som satt längs en trappa. Imitationslek, blev inte synlig i någon 

av våra observationer. Rollek, såg vi också endast i förskola 1 då nästa alla barn i 

förskolan lekte rollekar. Rollekarna var allt från mammor, prinsessor, bankrånare, 



 23 

bebisar m.m. Låtsaslek, blev också endast tydlig i förskola 1 där barnen med hjälp av 

stolar, leksaker och dockor skapade ett sjörövarskepp (läs mer i Gärdenfors, 2010, 

s.193; Lillemyr, 2013, s.33-34 ). 

     Att ingå i social kontext påverkar enligt Lillemyr (2013) också leken, vilket vi såg 

som begränsat i förskola 2 där barnen inte pratade särskilt mycket med varandra 

medan de i förskola 1 var mer tillgängligt att ingå i då barnen lekte tillsammans under 

nästan alla observationer vi gjorde i förskola 1. 

     I en artikel av Sandberg och Ärlemalm-Hagsér (2011) får vi med hänvisningar till 

andra forskare å ena sidan ta del av vad barn själva definierar som lek vilket 

resulterade i att de med svensk översättning beskrev leken som lustfylld. Vidare 

berättade barnen i studien att det som var mest lustfyllt i förskolan var att få leka och 

att det tråkigaste i förskolan var att behöva göra något som de inte ville. Här kan vi 

också se kopplingar till våra observationer: De barn i förskola 1 som lekte fritt kunde 

vi se kroppsspråk av glädje och skratt medan de barn i förskola 2 som var mer styrda 

av de vuxnas val av barns lek visade ett mer dystert kroppsspråk, där ibland barnet 

som satt helt stilla på stolen i ateljérummet och varken sa eller gjorde något. Vidare 

påpekade barnen utifrån Sandbergs och Ärlemalm-Hagsérs (2011) artikel att det 

tråkigaste i förskolan också var att inte ha någon att leka med, vilket vi också ser kan 

påverka barns val av lek. Under våra observationer i förskolorna såg vi dock aldrig 

något barn som lekte ensamt. Trots att lekmiljöerna skiljde sig åt på så sätt att den 

ena förskolan var rik på material och den andra inte, påverkade detta enligt våra 

observationer inte barns val till att inte leka tillsammans. I Agnieszka Dukan (2015) 

studie kan vi ta stöd i detta, då hon utifrån ett barnperspektiv menar att det är 

viktigare att barnen har någon att leka med än något att leka med. Å andra sidan 

skulle dock detta kunna bero på att vi varit i förskolorna under en kort tid i 

förhållande till att barn går i förskolan i stort sett hela dagar. Vidare framhåller både 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) och Knutsdotter Olofsson (2003) vikten 

av att barn känner sig trygga för att lek ska ta plats, vilket också visat sig i 

observationerna. De barn som tycktes vara trygga tog för sig och lät leken få ta större 

plats (förskola 1) medan de barn som inte tycktes vara lika trygga var mer försiktiga 

och gav mindre plats till leken (förskola 2). Detta skulle också kunna förstås genom 

Eriksson Bergströms (2013) avhandling där hon belyser att barn som känner sig 

kontrollerade ofta uppfattas som lydiga och uppträder på ett sätt som förväntas av 

dem. Vidare menar författaren att barn som känner sig kontrollerade inte brukar visa 

upp sitt handlingsutrymme när pedagogerna är närvarande, utan då istället söker sig 

till andra platser där pedagoger inte lika ofta befinner sig. Detta skulle också kunna 

förklara varför vi fått en bild av förskola 2 som en otrygg och kontrollerad lekmiljö.  

5.1.2 Vad har leksaker/ material för betydelse i barns lek? 

Den betydelse vi sett att leksaker och material kan ha för barns lek är å ena sidan att 

de kan hjälpa till att utveckla leken så att den tar olika vägar. Detta styrker även 

Lillemyr (2013) som menar på att leksaker inte bara kan fylla en funktion i en lek, att 

leksaker kan utvecklas till olika föremål i leken beroende på barns fantasi och 

kreativitet. Vi kunde också se att material och leksaker kan användas som en 
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sysselsättning när vuxna vill ha kontroll, och här blir därför Agnieszka Dukans (2015) 

studie ett underlag för vår tolkning, då hon menar på att leksaker är ett objekt i barns 

lekprocess. Å andra sidan ser vi att Agnieszka Dukans (2015) observationer och 

samtal med barn visar en bredare bild av vad leksaker har för betydelse för barns lek 

och för barnen själva, vilket vi utifrån vår studie inte har granskat i så stor 

utsträckning då vi valt att fokusera på lekmiljön och leksakerna som sammanflätande 

med varandra. Även Trawick-Smith, Wolff, Koschel och Vallarelli (2014) menar att 

observation bör göras av just barns användning av leksaker för att förstå vilka av 

dessa som bidrar till en meningsfull lek. Vi ser därför detta som en viktig aspekt att 

vidare undersöka som verksam i förskolan för att få en bredare förståelse för vad 

leksaker/material har för betydelse i barns lek. Och om alla barn anser det vara 

viktigare att ha någon att leka med än något att leka med.  

5.1.3 Hur kan pedagoger utforma miljön för att främja barns lust till att 
leka? 

Utifrån den tidigare forskning vi tagit upp under studien gång påpekar både Vallberg 

Roth (2015), Sheridan m.fl. (2011), Sandberg och Ärlemalm-Hagsér (2011) och 

Heikkilä och Ärlemalm-Hagsér (2015) att pedagogers utformning av en lustfylld miljö 

är beroende av deras förhållningssätt, barnsyn, kunskapssyn och pedagogiska metod. 

Att främja barns lust till att leka skulle kunna ses utifrån Strandberg (2006) som att 

utforma en tillåtande miljö, rik på material där pedagogernas förhållningssätt till 

barnen är ”tillåtande” och där de ser barn som kompetenta. En sådan miljö skulle 

också utifrån Sheridan m.fl. (2011) kunna benämnas som en förskola av hög kvalitet. 

I enlighet med Agnieszka Dukan (2015) skulle pedagoger i förskolor också kunna 

göra observationer och samtala med barn om deras teckningar för att se vad barn 

tycker om att leka och vem och vad det tycker om att leka med. På så sätt skulle 

pedagogerna också utgå från barns intressen. Man skulle också kunna kartlägga 

barns lek genom att ta foton och reflektera över vad barn gör i de olika lekmiljöerna 

likt det Heikkilä och Ärlemalm-Hagsér (2015) gör i sin studie, på så sätt skulle man 

också kunna synliggöra om barns riktiga lek sker i pedagogers frånvaro så som 

Eriksson Bergström (2013) fått fram genom sina observationer av barn och barns lek.  

All denna forskning förutsätter dock att pedagogerna inom förskolan, enligt vår 

mening, då också får ta del av den och att förskolechefer inom enheterna erbjuder 

fortbildning till de anställda så att de i sin tur ska kunna utforma en inbjudande och 

lustfylld lekmiljö för barn som ska locka till lek, utveckling och lärande. 

 

5.1.4 Metoddiskussion 

Vi ser att valet av metod i form av en kvalitativ ansats och etnografisk inspirerade 

observationer har varit en bra och värdefull metod för oss då vi anser oss ha fått en 

stor och detaljerad inblick i hur två förskolors lekmiljöer kan se ut. Genom att också 

använda oss av ett improviserat urval under observationerna har vi fått med i stort 

sett allt som skedde under de tidpunkter vi varit i förskolorna som också bidragit till 

att lättare hitta mönster och att se sammanhang. 
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Nackdelen vi ser med att vi använt oss av ett improviserat urval är att mycket av det 

vi observerat blivit bortsorterat, dels då det blev ett stort underlag med mycket 

detaljer och sammanhang och dels då en del av materialet inte hade relevans för de 

forskningsfrågor vi ställt oss.  

5.1.5 Relevans för förskolläraryrket 

Vi ser denna studie som relevant för förskolläraryrket då en rad olika forskare har lyft 

fram hur viktig just leken är och att lekmiljön är utformad för att barn ska få bästa 

möjligheter till att utvecklas och lära. Genom att ta del av denna studie kan 

förskollärare, men också andra verksamma inom förskolan, få en inblick i hur 

förskolors lekmiljöer kan se ut och vad som kan tolkas som en tillåtande och 

otillåtande miljö som i sin tur kan påverka förskolans kvalité. Relevansen för denna 

studie är också att förskollärare kan inta ett medvetet och reflekterande 

förhållningssätt och därmed se över lekmiljön i sin egen förskola.  

5.1.6 Vidare forskning 

Efter vår studie ser vi möjligheter till vidare forskning. Den forskning vi ser som intressant 

är att utgå från ett barns perspektiv och då till exempel undersöka hur och när barn själva 

upplever lekmiljön som mest lustfylld och vad de värdesätter i sin lek. På så sätt skulle 

förskollärare få större inblick i och möjlighet till att utforma lekmiljön efter barns egna 

synpunkter.  

5.1.7 Slutsats 

I den undersökning vi gjort av barns lek och lekmiljöer framkommer det hur pass 

påverkade barn kan bli av de vuxnas förhållningssätt och bemötande som i sin tur 

avspeglas i barns lek. Den slutsats vi kan se av vår studie är därför hur viktigt och 

betydelsefullt det är att pedagoger använder sig av ett medvetet förhållningssätt då de 

utformar lekmiljöer för barn och att pedagoger får ta del av fortbildningar för att inte barns 

delaktighet och inflytande ska hamna i skuggan av pedagogerna.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Var med och påverka två förskollärarstudenters 
studie om förskolans miljö! 

Vi, Nathalie Dysell och Josephine Woolford, är två förskollärarstudenter som utbildar 
oss på Mälardalens högskola. Vi är nu inne i slutfasen av vår utbildning och ska 
skriva vårt examensarbete. Då vi båda brinner för barns behov av lek och ser vikten 
av att förskolans miljö är utformad på så sätt att den stimulera barns lust till lärande 
och utveckling, vill vi nu forska om förskolans miljö. Syftet med studien är att 
synliggöra hur utformningen av miljön i rummen är konstruerade och om rummens 
innehåll/ artefakter är med och påverkar hur, vad och om barn leker. Vi ser studien 
som en del av att vinna ny och viktig kunskap om barns lek för att dem ska kunna 
utvecklas och lära så mycket som möjligt.  
 
För att genomföra vår studie behöver vi nu samla information om detta ute i 
förskolor och vi vill därför genomföra observationer av barn, i form av anteckningar. 
Det är av stort intresse att vi får genomföra detta på ert/era barns förskola, men vi 
behöver ert samtycke och underskrift på ert barns deltagande i studien.  
 
Deltagande i denna studie är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig. Både förskolor och deltagare kommer i studien att vara anonyma och endast 
användas i forskningens syfte. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut i databasen Diva. 
Vid frågor, tveka inte att höra av er till oss eller vår handledare Mia Heikkilä!  
 

Nathalie Dysell: xxx                Josephine Woolford: xxx 

Mia Heikkilä (handledare): xxx  

 

Du ger härmed ditt samtycke till ditt barns medverkan i studien: 

Underskrift    Underskrift 

.                                                         .          .                                                           . 

Stockholm 07-04-2016   Stockholm 07-04-2016  

 


