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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att synliggöra hur förändringar i den fysiska miljön påverkar 

barnens sätt att leka och hur barnen själva ser på förändringarna i den fysiska miljön. Fokus 

har legat på rummets betydelse för leken på förskolan. Vi har gjort vår studie på en förskola i 

Norrbotten. För att genomföra vår studie har vi använt oss av kvalitativa observationer, 

barnintervjuer och loggbok. Intervjuerna och observationerna har vi sedan tolkat med en 

tolkande ansats och använt oss av hermeneutiken som vetenskapsmetod. Observationerna 

belyser hur och med vad barnen leker i det fysiska rummet på förskolan, medan intervjuerna 

har handlat om att få fram barnens perspektiv på rummets utformning och möjligheter till lek. 

De slutsatser vi har kommit fram till är att rummets fysiska miljö påverkar barnens sätt att 

leka. Utformningen av miljön måste vara inbjudande och väcka barnens intresse. 

 

Nyckelord: Fysiska miljön, lek, rummet, kvalitativ studie, hermeneutiken, den tredje 

pedagogen, sociokulturellt perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Först vill vi rikta ett stort tack till pedagogerna och barnen på förskolan som har möjliggjort 

vår studie, och ett speciellt tack till vår VFU handledare som har väglett och stöttat oss. Vi vill 

tacka vår familj för deras tålamod och stöd under arbetets gång. Ett stort tack till vår 

handledare Marie – Louise Annerblom som har svarat på våra frågor och tankar om arbetet, 

utan henne hade vi aldrig klarat att ta oss igenom detta stora arbete. Till slut vill vi tacka 

varandra för det fina samarbetet och engagemang som vi båda har visat.  

Tack! 

Malin Drugge och Mia Hiltula 
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1. Inledning 
 

Vi har under vår utbildning och på den verksamhetsförlagda utbildningen fått se många olika 

exempel på hur den fysiska miljön, inom Reggio Emilia pedagogiken även kallad ”den tredje 

pedagogen” påverkar barnens sätt att leka. Ett exempel på en sådan händelse var när 

pedagogerna på en förskola flyttade om lässofforna så att sofforna var mittemot varandra så 

att fler barn kunde vara med under sagostunden. Kontentan av miljöombytet var visserligen 

att fler barn kunde vara med, men under den tid som man inte läste böcker för barnen 

användes sofforna att hoppa fram och tillbaka på, vilket var en farlig men spännande lek för 

barnen och detta ledde slut till att sofforna åter flyttades tillbaka till utgångspunkten. Vi har 

även sett många andra exempel som tyder på att utformningen av den fysiska miljön har 

betydelse för hur och med vad barnen leker. Finns det lite material att tillgå blir barnen 

oroliga och rastlösa. Finns det stora öppna ytor lockar dessa till spring och rörelse. Vi tror att 

den fysiska inomhusmiljön påverkar hur och med vad barnen leker och därför anser vi att den 

fysiska miljön är en betydelsefull faktor att studera.    

Efter att vi började undersöka möjligheterna till att göra en undersökning om detta kom vi 

fram till att det inte fanns så mycket forskning gjord sen tidigare just på den fysiska miljön 

inomhus kopplad till barnens lek, vilket gjorde att vårt intresse för detta ökade ännu mer. 

Björklid (2005) tydliggör att det saknas forskning om fysiska miljöers förmåga att ge 

förutsättningar för lek. Björklid skriver också att den forskning som finns om fysisk miljö 

inomhus mest fokuserar på de begränsningar som finns. Vi tycker att detta är en viktig fråga 

och vill med denna studie lyfta fram samt erövra kunskap och förståelse för hur pedagoger 

kan ta tillvara på och utnyttja den fysiska inomhusmiljön som ”den tredje pedagogen” i 

utformningen av barnens lär och lekmiljö. 

Detta examensarbete har vi skrivit tillsammans. Vi har sökt litteratur på varsitt håll som vi 

sedan tillsammans har bearbetat. Vi har delat upp de olika delarna mellan oss på ett rättvist 

sätt, där vi båda har ansvarat för olika delar, sedan har vi träffats och gått igenom arbetet. 

Båda har varit med vid observationerna och intervjuerna och vi har tillsammans bearbetat 

dessa efter varje tillfälle.  
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2. Syfte 

 

Hur påverkar förändringar i den fysiska miljön barnens lekar och hur ser barnen själva på 

förändringarna i den fysiska miljön 

 

2.1 Frågeställningar 
 

 På vilket sätt leker barnen i rummet? 

 Hur upplever barnen den fysiska miljön i rummet? 

 Hur påverkas barnens lek om den fysiska miljön i rummet förändras? 

 Hur upplever barnen förändringar i den fysiska miljön? 

 Hur kan man styra lekens innehåll genom den fysiska miljön? 
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3. Bakgrund 

 

I det här avsnittet kommer vi att belysa tidigare forskning om rummets fysiska miljö, beskriva 

"den tredje pedagogen", lekens betydelse samt det fysiska lekmaterialet.  

 

3.1 Tidigare forskning på den fysiska inomhusmiljön 

 

Björklid (2005) visar i sin forskningsöversikt hur det är relativt ovanligt med forskning om 

möjligheter till lek i olika fysiska miljöer inomhus. Vi anser att det har varit svårt att hitta 

relevant forskning om det fysiska rummets betydelse för inomhusleken på förskolan. Den 

forskning som tas upp handlar ofta om barnens psykosociala miljö som hälsa och utveckling 

som påverkas av omgivningen och kulturen. Björklid tillägger att den forskning som hittills 

har gjorts har i huvudsak fokuserat på begränsningarna inomhus och pedagogernas sätt att se 

inomhusmiljön som ett hinder för barnens utveckling. Däremot har utomhusmiljön fått mer 

uppmärksamhet av denna typ av forskning. Vidare betonar författaren att den fysiska miljön, 

så som lokaler, inredning, möblering och material behandlas mycket kortfattat i Läroplan för 

förskolan. Det nämns en hel del om miljön, men inte specifikt om hur den fysiska 

inomhusmiljön ska utformas. Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2010) framhåller att ”De 

behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.” (s.12).  

De Jong (1995) påtalar att socialstyrelsen har gått ut med vägledande information om hur 

utformningen av lokaler och förskolemiljön ska se ut, men trots denna information är det ofta 

lokalerna som kommer i andra hand efter planering och utvärdering. De Jong menar att denna 

prioritering kan komma av den outtalade uppfattningen att ” en bra pedagog kan göra ett bra 

jobb oavsett hur lokalerna ser ut” (s. 13). Vidare framhäver De Jong att ett sådant synsätt 

betyder att pedagogerna inte känner till och erkänner lokalernas betydelse för den 

pedagogiska verksamheten, och ”problemen” återkopplas på personalens brister i arbetet och 

detta menar De Jong är ”en felaktig syn” (s.13) De Jong beskriver att när verksamheten 

planeras och utvärderas är det viktigt att först kartlägga hur lokalen används och sedan se till 

de egenskaper som lokalen har och om de stämmer överens med barnens och pedagogernas 

intressen och behov. De Jong belyser också att det är viktigt att en miljö i en lokal inte 

behöver vara beständig och betonar betydelsen att alla barn inte har samma behov och 

intressen men att man måste försöka anpassa verksamheten så att den utmanar alla barn. Hon 

menar att trots denna betydelse finns det ännu inga enkla metoder som kan användas av 

förskolepersonalen när de ska utvärdera sina rumsliga lokaler. Ett sätt som hon förespråkar är 

spontana observationer för att se hur lokalen används av barnen på förskolan, varför de leker 

just där, hur de skulle kunna använda outnyttjade ställen i rummet och om det finns någon 

aktivitet som man kan ändra eller flytta. En annan sak som författaren vill framhäva är att man 

med fördel kan intervjua barnen om deras synpunkter på sin lekmiljö.   

Björklid (2005) har utifrån sin kunskapsöversikt dragit några slutsatser där hon bland annat 

har kommit fram till att utformningen av den fysiska miljön är viktig och att den skapar olika 
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förutsättningar för barns lärande, men samtidigt kan den även fungera som ett hinder. Hon 

menar att barn som finner den fysiska inomhusmiljön som otrygg, otillgänglig och 

understimulerande leker inte i den miljön. Björklid tydliggör därför att utformningen av en 

lokal inte får vara statisk och att den ständigt måste vara i förändring eftersom barnens 

intressen och aktiviteter förändras med tiden. Hon menar också att den fysiska innemiljöns 

betydelse måste inspirera barnen till att vara aktiva i sitt utforskande och upptäckande. 

Eriksson Bergström (2013) har i sin avhandling studerat barns möjligheter och begränsningar 

i förskolans fysiska miljö. Även hon har kommit fram till att det är viktigt med en miljö som 

inte är statisk och förutbestämd, hon tydliggör att en sådan miljö inbjuder barnen i högre grad 

till att gemensamt förhandla och komma överens i leken. 

Sjölund och Gyllkvist (2012) har gjort en forskningsstudie där de har studerat vad den fysiska 

inomhusmiljön har för betydelse för barns lek, de har kommit fram till att den fysiska 

inomhusmiljön har en stor betydelse för barns lek. De menar att pedagogerna kan vara en 

begränsning i inomhusmiljön men menar samtidigt att det är pedagogerna som bidrar till att 

barnens lek utvecklas, mycket beror på hur tillåtande pedagogerna är och hur de utformar 

miljön. Deras studie visar också att utformningen av den fysiska inomhusmiljön är 

betydelsefull och att det är viktigt att den får utgå från barnens intressen. 

Sokyazian och Westman (2012) har i sin forskningsstudie kommit fram till att barnens 

samspel med miljön är viktig för att främja leken, barnens lekar skapas av de föremål som den 

fysiska miljön erbjuder men även av de avgränsade ytor och vrår som inomhusmiljön på 

förskolan erbjuder. Barnen omvandlar föremålen utifrån sina egna erfarenheter genom att 

exempelvis att genom sin fantasi förvandla soffan till en båt och skapar mening i leken. 

Sokyazian och Westman menar därför att tillgången och tillgängligheten på föremål som 

utgår från barnens intressen är viktig. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver att 

det i förskolans verksamhet och miljö bör finnas olika material som kan fånga barnets 

intresse. Det kan till exempel vara en dockhörna, byggrum, lekvrå, lekhall, utklädningskläder 

och så vidare. När pedagoger utformar dessa rum bör utgångspunkten vara barns intressen, 

detta för att stimulera barnen till olika aktiviteter. Det är även viktigt att den fysiska miljön 

kan vara rörlig och flexibel, att den går att förändra beroende på vilka verksamheter som 

pågår just nu och vad som intresserar barnen för tillfället. De menar också att det är viktigt att 

barnen får vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön, på så sätt blir barnen delaktiga 

i sitt eget lärande. Strandberg (2006) tar även han upp barnens delaktighet som en 

självklarhet, han menar att om barnen inte får vara delaktiga så kan detta skapa främlingskap 

och oro när barnen inte vet varför pedagogerna gör förändringar i lokalen. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att miljön tillskrivs som en arena som ska 

ge barnen inspiration att leka på förskolan, de fastställer vikten av att pedagogerna har en 

tanke om vad utrymmena ska erbjuda barnen för att tillgodogöra deras förutsättningar för 

lärande på förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan menar också att barnen utforskar sin 

omvärld genom att samspela med sin omgivning. Den pedagogiska miljön kan enligt 

Skolverket (1998) ses som en viktig part i det pedagogiska arbetet och att den pedagogiska 

miljön sänder ett budskap om vad det är som förväntas ske i verksamheten.  Lpfö 98 (2010)  
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visar att ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (s.6)  

 

Strandberg (2006) skriver att när barn leker i den fysiska miljön är det ett sätt för dem att 

tillsammans utforska och bearbeta nya upplevelser men även tidigare upplevelser och 

erfarenheter. När barnen ska upptäcka de lärande fysiska rummen i förskolan vill de enligt 

Strandberg, upptäcka både saker som de kan men också saker eller föremål i rummen som de 

kan bli nyfikna på. ”Barnens motiv för utveckling finns inte bara i huvudet, de finns även på 

väggarna, i leksakerna, i personalens förväntningar” (s.32).  

 

Vuxna ger barn en bild av hur världen ter sig. Skantze (1989, refererad i Nilsson, 1998) menar 

att det är de vuxna som genom vardagen visar barnen hur världen fungerar. Nilsson vill belysa 

vikten av att de vuxna bör ta barnens lek och fantasi på allvar och att det är miljön som ger 

barnen förutsättning till lek dvs. miljön ger och skapar barnens förståelse för omvärlden. Hon 

menar också att rummens utformning ger barnen upplevelser och genom att ge barnen tillgång 

till material som leksaker, tyger mm. bidrar man till att barnen utvecklar fantasi och möjlighet 

till att bearbeta sina erfarenheter tillsammans med andra barn. Dessa rumskroppsspråk måste 

locka barn till lek och utforskande. Nilsson skriver vidare att den stora skillnaden på vuxna 

och barn är att vuxna kan vara i en tråkig miljö som inte är tilltalande medan små barn inte 

kan bli lockade till lek eller bli inspirerade till lek om miljön inte är lockande och väcker 

nyfikenhet.   

Folkman och Svedin (2003) belyser vikten av pedagogernas syn på leken. Om pedagogerna 

gör någonting som de själva tycker är roligt så smittar det ofta av sig på barnens lek. 

Leklusten börjar ofta genom de vuxnas leklust samt att barnen behöver både lekkompisar och 

en tilltalande miljö att leka i. Författarna menar att barns attityder till lekandet förändras när 

vuxna gör omändringar i lekmiljön. Om pedagogerna skapar olika platser för lek blir det 

tydligare för barnen vad de kan leka. De vill också framhålla att om det skapas många saker 

att göra i ett rum ger det en utmaning till barnen och de får möjlighet till att utvecklas. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) vill tydliggöra hur viktigt det är med barnens 

inflytande, barnen ska uppmuntras till att ta egna initiativ. Det krävs samtidigt en viss 

välbalanserad planering med struktur då barn mår bra av tydliga ramar och återkommande 

rutiner, men verksamheten ska också vara flexibel så att spontana tillfällen kan tas tillvara. 

Pramling Samuelsson och Sheridan skriver att den fysiska miljöns utformning är viktig och att 

det är viktigt att den inte är statisk. Miljön ska kunna förändras beroende på vad barnen är 

intresserad av och det är viktigt att barnen själva ska kunna möblera och om de vill till 

exempel kunna skärma av en del av rummet. I Lpfö 98 (2010) står det 

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska 

främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse 

för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (s. 9). 
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3.2 Den tredje pedagogen 
 

Barsotti (1997) som har bedrivit ett kommunikationsprojekt på daghemmet Diana i Reggio 

Emilia skriver att daghemmets inre miljö tillskrivs en pedagogisk betydelse och omtalas som 

”den tredje pedagogen” vid sidan av barnet och läraren. Den tredje pedagogen kan därför ses 

som miljöns utformning som möblering och material. Nordin-Hultman (2010) menar också att 

miljön och materialet är en viktig del i pedagogiken. Hon skriver att de olika rummen ofta är 

organiserade för ett visst ändamål. Björklid (2005) betonar att barn fascineras av rummets 

uttryck, verktyg, material, färger, som en inbjudande soffa eller utställda föremål, med alla 

sina sinnen som känsel, lukt, smak, syn, hörsel. Björklid menar därmed att den fysiska miljön 

som bl.a. möblering och leksaker är två viktiga faktorer som samspelar med varandra. 

 

På Reggio Emilia institutets hemsida (http://www.reggioemilia.se) så kan man läsa om att 

Reggio Emilia är en levande pedagogik där verksamhetens syfte är att utvecklas och växa 

fram efter barngruppens behov. Pedagogiken handlar om att ha tillit till barnens egen drivkraft 

till att utforska och erövra världen. I Reggio Emilias filosofi så talas det om tre pedagoger, 

barnet själv, pedagogen och den tredje pedagogen i form av den fysiska miljön som ständigt 

är i förändring i förhållande till barnens behov.  Den tredje pedagogen är ett uttryck som 

kommer från Reggio Emilias förskolor och deras filosofi är att miljön ses som en pedagog 

som ska sporra och ge barnen inspiration till erövring av lärande. I Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) finner man att Reggio Emilias förskolor grundades av Loris 

Malaguzzi och blev kända världen över i slutet av 1900-talet. Han inspirerades av bland annat 

Vygotskij och Montessori när han utformade Reggiopedagogiken, en pedagogik som betonar 

att miljön ständigt bör förnyas och utvecklas efter barnens behov. Forsell (2005) beskriver 

”den tredje pedagogen” som ett sätt att locka barnen till att erövra och utforska kunskap och 

att det är pedagogerna som har ansvar att tillgodogöra så att miljön blir utmanande och skapar 

förutsättningar för barnens kreativitet. Wallin (1999) menar att om man vill arbeta Reggio 

Emiliainspirerat så ska miljön och arkitekturen spegla hur pedagogerna vill att barnen ska leka 

och miljön ska inspirera barnen att använda sina tankar, erfarenheter och fantasi för att erövra 

kunskap. Björklid (2005) skriver att Reggio Emilias förskolor använder arkitekturen för att 

förmedla själva kärnan i pedagogiken. Hon menar att lokalerna ska erbjuda en miljö med 

spännande material, ljus och färger som ska stimulera barnen till att använda sina sinnen när 

de vistas i de olika rummen på förskolan. 

I Allmänna råd från socialstyrelsen SOU1997:157. Betonas att när pedagogerna ändrar miljön 

på förskolan så ges ett budskap om pedagogiken, hur barnen ska leka, var de ska leka, med 

vad de ska leka. För att förskolans verksamhet ska följa läroplanens mål så är det viktigt att 

skapa miljöer där barnen inspireras att utforska och upptäcka. I SOU kan man också läsa att 

hela det pedagogiska arbetet handlar om att aktivt arbeta med miljön så att mål och syften 

möjliggörs. Därför anser vi att det är mycket viktigt med pedagogernas medvetenhet om 

miljöernas förutsättningar och betydelse i barnens utforskande på förskolan.  
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3.3 Det fysiska lekmaterialet 

 

Nordin-Hultman (2010) har observerat olika förskolors tillhandahållande och tillgängligheten 

av material i det pedagogiska rummet. Hon skriver att varje pedagogisk verksamhet på något 

sätt är planerad i tid och rum och att det finns mönster för hur rummen är disponerade. 

Nordin-Hultman menar att det är viktigt att materialet på förskolan finns tillgängligt på 

barnens nivå så att barnen själva kan ”leka” utan att behöva be någon pedagog om lov. Vidare 

anser författaren att det också kan vara så att trots att materialet finns på förskolan så finns det 

inte alltid synligt för barnen, materialet väcker inte nyfikenhet och lust till erövring, materialet 

lockar inte barnen till att leka. Hon skriver att det är viktigt att barnen har tillgång till alla 

leksaker och att dessa är placerade så att barnen ser leksakerna och förstår vad de ska göra 

med dem.  

Fristorp och Lindstrand (2012) skriver att olika sorters resurser som leksaker och material kan 

erbjudas av exempelvis pedagoger men vill belysa att det är barnens eget intresse som styr 

vad de vill leka med. Vissa leksaker kan också vara resurser i barnens lärande men det är inte 

helt säkert att barnen använder resurserna och leksakerna på de sätt de vuxna hade för avsikt 

med dessa. Fristorp och Lindstrand skriver att beroende på hur leksakerna och materialet 

används så kan det ses som en resurs för barnens lärande. 

Erikson (2000) har gjort en studie på två förskoleavdelningar där hon studerar vikten av det 

flyttbara materialet. Hennes resultat visade bland annat att tillgången till löst material som 

stolar, kuddar, små bord och madrasser hade ett tydligt samspel mellan den fysiska miljön och 

barnens lek. Barnen kunde då skapa och ändra miljön så att den passade just deras lek. Hon 

skriver också att pedagogerna såg färre begränsningar i utomhusmiljön än inomhusmiljön. 

Nordin-Hultman (2010) beskriver ett exempel på hur pedagoger kunde bidra till att fånga 

barnens uppmärksamhet till att utforska det fysiska materialet: 

pedagogerna ibland arrangerade något material innan barnen kom på morgonen så att det såg 

ut som en aktivitet eller lek redan pågick. Det kunde vara att ta ut och ställa lite dockmöbler 

på en pall framför dockskåpet; att bygga ihop några tågskenor på golvet; att platta till och 

göra mönster i den fuktiga inomhussanden med en murslev och låta sleven ligga kvar i 

sandlådan. Detta var något som aldrig utgick barnens uppmärksamhet. Eventuella 

initialmotstånd eliminerades då barnen kunde ta vid där någon annan slutat. (s.76) 

 

3.4 Lekens betydelse 

 

Begreppet lek är enligt Sandberg (2002) komplext och svårfångat då det omfattas av många 

olika aspekter, författaren förklarar att leken ofta beskriver vad barnen gör, undersöker och 

utforskar. Samtidigt framhåller Knutsdotter Olofsson (2009) att leken är ett spännande 

fenomen som sätter guldkant på livet. När ett barn har lärt sig tricket med att leka kan de 

närsomhelst gå in i lekvärlden. Barn leker på olika sätt och leken ska därför inte tolkas 

bokstavligt, det som sker i leken skall förklaras utifrån lekens intentioner.  
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SOU 1997:157. klargör att leken alltid har haft en central plats i förskolan, den har dock inte 

alltid använts medvetet i pedagogiskt syfte. Det har under 1900-talet inom den svenska 

förskolan funnits olika inställningar till barns lek. En bidragande orsak kan vara att 

förskolepedagogiken har vilat på utvecklingspsykologiska teorier. Fröbels pedagogik är något 

som har dominerat. Fröbel hade en romantisk syn på lek, där barnet skulle leka fritt, ”den fria 

leken”. Förskolan har länge levt kvar i Fröbels anda, en föreställning om lek som en särskild 

aktivitet där barnen får leka fritt. Man har gjort en åtskillnad mellan lek och pedagogik, leken 

har betraktats som barnens självverksamhet och uttryck för inre behov. Leken har även haft en 

viktig roll ideologiskt, en markering mot skolans mer vuxenstyrda och inlärningsinriktade 

arbetsformer. Pramling Samuelsson och Asplund Carlson (2003) skriver att Fröbel hade en 

klar uppfattning om vad barnen i förskolorna behövde få erfarenhet av. Han ville att barnen 

skulle utveckla en harmoni med sig själv, familjen och naturen. Fröbel konstruerade ”Fröbels 

lekgåvor” som han använde i bland annat lärandet av matematiska strukturer. Fröbel kallade 

detta för lekpedagogik, vilket genererade en form av lek, medan ”den fria leken”, 

självverksamheten var något annat. Han gjorde en åtskillnad mellan lek och lärande.  

Vidare skriver SOU1997:157 (1998) att det har under det senaste decenniet skett en stor 

förändring för leken och dess betydelse. Bland annat har lekforskningen utvecklats som ett 

särskilt forskningsfält inom pedagogiken. I den forskningen tar man upp hur och vad barnen 

leker, vad leken betyder för barnets utveckling och hur leken kan användas i pedagogiskt 

arbete. Leken och lekfullheten är idag en viktig dimension i barns lärande. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att barns lek idag utgör en central aspekt i 

förskolans verksamhet, men de menar också att det finns tecken på att leken håller på att 

försvinna från förskolan till förmån för mer skolinriktat lärande.  

Svensson (2005) tar upp att Vygotskij menar att det finns viktiga funktioner i leken som är 

väsentliga för barnets utveckling och i leken utvecklar barnet färdigheter och förmågor som 

till exempel att krypa, springa, klättra. Barnet lär sig att orientera sig i den befintliga miljön 

och genom imitationslekar lär sig barnet om relationer och via konstruktionslekar lär sig 

barnet att utveckla precision i rörelser menar författaren. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att barn skapar i leken en kultur 

som bygger på barns interaktion, på delaktighet och samlärande. I leken lär sig barn 

tillsammans och lär dessutom av varandra, vilket är ett förbisett område av barns lärande. 

Lpfö 98 (2010) betonar också hur viktig leken är för barnets utveckling. I den står det:  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande 

samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande 

leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (s.6) 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver ”Att leka är att kunna transformera verkligheten till 

något annat” (s.11). Hon menar att för barn som leker går allt att förvandla till något annat, 

det är bara fantasin som sätter stopp. Knutsdotter Olofsson skriver också om lekens trygga 

ramar, att barn inom leken utforskar verkligheten och att barn inom leken vågar prova sådant 

som de i verkligheten inte vågar. ”Leken blir ett stycke verklighet utbrutet ur den verkliga 
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verkligheten” (s.10). Vidare påtalar författaren att ett barn kan gå in och ut i leken, är man 

inne i den är det lekens regler som gäller, innanför leken kan barnen prova sina olika teorier 

och förhållningssätt utan att det får några farliga konsekvenser. Om ett barn tycker att leken 

blir för farlig behöver barnet bara gå ut ur leken till den trygga verkligheten. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) och Johansson och Pramling Samuelsson 

(2010) menar båda att mycket av barnens lärande sker spontant i leken. Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson menar att i leken lär sig barnen att fråga, argumentera och ta den andres 

perspektiv, vilket gör att barnens tankar blir synliga för dem själva och de kan därmed arbeta 

med sin egen förståelse. I barnens lek sker det ständiga förhandlingar och omförhandlingar, 

vilket gör att barnen som leker lär sig kommunikativ kompetens. Barnen utvecklar även en 

känsla för rättigheter och delaktighet. De hävdar också att leken handlar mycket om att 

upptäcka den fysiska världen, för att sedan gradvis övergå i rollek. Barn använder språk, 

kropp och material av olika slag för att skapa och gestalta sina erfarenheter till något 

meningsfullt i sina lekar. När barnen leker får de även en chans att utvecklas emotionellt då de 

får göra saker själva tills det behärskar något, och på så sätt får barnet en möjlighet att känna 

en känsla av makt. Författarna skriver ”Leken är social emotionell och kognitiv samtidigt. Det 

gäller att få vara med i leken, något som kräver både social och emotionell känslighet. Och 

utan en kreativ, skapande och fantasifull miljö, blir det inte mycket lek”. (s.52). De menar att 

leken är ett lustfyllt lärande där barnen bearbetar sina upplevelser och erfarenheter 

tillsammans med andra barn och skriver ”Leken är värdefull och rätten till den måste 

försvaras” (s.48). Johansson och Pramling Samuelsson (2010) beskriver ”I lek erfar barn en 

värld av mening med specifika förutsättningar och värden. I lek delar barn livsvärldar med 

andra barn” (s.19). 

Sandberg (2002) har skrivit en avhandling om vuxnas lekvärld. I resultaten har hon kommit 

fram till att lek kan vara något som är beständigt genom hela livet. Det är därför viktigt för 

barns utveckling att barn får möta lekfulla vuxna som ger uttryck för livsglädje, har humor 

och som leker. Genom att uppmärksamma lekens dimensioner och bidra med en stimulerande 

lekmiljö kan vuxna delta och medverka till denna utveckling.     

 

3.5 Sociokulturellt perspektiv 

 

Dysthe (2003) skriver att miljön ses som betydelsefull för alla individers utveckling utifrån en 

sociokulturell synvinkel. Hon menar att det är viktigt att skapa en miljö för lärande där alla 

kan känna delaktighet och att gruppen är viktig för att finna inspiration att vilja lära. Viljan till 

att lära består i upplevelsen av meningen. Kunskap och lärande anses viktiga och miljön runt 

omkring måste återspegla detta. Lärandet är beroende av olika faktorer i lärmiljön, eftersom 

lärandet är situerat och sker i samspel mellan olika aspekter i den kontext där lärandet sker. 

Barnet samverkar med andra barn och vuxna eller med olika artefakter under sina 

lärprocesser. Det är de olika kombinationerna av faktorer som gör aktiviteten 

meningsskapande vid det speciella tillfället.  
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Vygotskij (2005) menar att barns fantasi är grunden för barns kreativitet och att leken är ett 

sätt för barnet att utgå från sina erfarenheter och utveckla nya erfaranden. Nya erfarenheter 

kan skapas enskilt med hjälp av olika artefakter eller tillsammans med andra barn och vuxna.  

Strandberg (2006) menar att barnet inom det sociokulturella perspektivet är en socialt 

kompetent människa. Det är det mänskliga samspelet som lägger grunden för barnets 

utveckling, då barnet i samspelet skapar nya erfaranden. Utvecklingen sker först genom 

samspel med andra och sedan på det individuella planet, därför är interaktionen ett viktigt 

inslag i barnets lärande.  

 

4. Metod 

 

I vår studie kommer vi att använda oss av en kvalitativ forskningsansats då syftet med vårt 

arbete är att se hur förändringar i den fysiska miljön påverkar barnens lekar och hur barnen 

själva ser på förändringarna i den fysiska miljön. Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för 

studiens kvalitativa ansats, reliabilitet och validitet, loggbok, observationer, kvalitativa 

intervjuer, etik, databearbetningsmetod och genomförande. För att nå studiens syfte har vi 

använt oss av fem frågeställningar. På vilket sätt leker barnen i rummet? Hur upplever barnen 

den fysiska miljön i rummet? Hur påverkas barnens lek om den fysiska miljön i rummet 

förändras? Hur upplever barnen förändringar i den fysiska miljön? Hur kan man styra lekens 

innehåll genom den fysiska miljön? Vi har använt oss av observationer och kvalitativa 

intervjuer för att få svar på forskningsfrågorna. 

 

4.1 Kvalitativ studie  

 

I och med att vi har valt att göra en undersökning där vi vill skapa en djupare förståelse och 

försöka göra en tolkning av sambandet mellan det fysiska rummet och barnens lek, genom att 

studera barnens lek och barnens egna tankar om rummet har vi valt att göra en kvalitativ 

studie. Vi har inriktat oss på ett specifikt rum och en specifik barngrupp som vi löpande har 

studerat. En kvalitativ studie kan enligt Løkken och Søbstad (1995/2010) innebära en 

registrering eller ett löpande protokoll av de som ska observeras eller intervjuas. Backman 

(2008) skriver att man vid en kvalitativ undersökning förskjuter intresset mot att studera hur 

människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten, man betraktar verkligheten 

subjektivt. Vi har i vår studie använt oss av observationer, barnintervjuer och 

loggboksskrivande för att få svar på våra frågeställningar. Vid barnintervjuerna har vi spelat 

in samtalen med barnen och vid observationerna har vi använt oss av anteckningar, 

videoinspelning och loggbok. Bjørndahl (2005) skriver att en kvalitativ metod ger djupare 

kunskaper om det undersökta ämnet än vad en kvantitativ metod gör, då man i en kvantitativ 

metod är ute efter mer exakta siffror. Patel och Davidson (2011) skriver att en kvalitativ 

metod ger mer djupare kunskap om det valda ämnet och att det fördelaktiga med en kvalitativ 
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undersökning är att analysen sker fortlöpande jämfört med en kvantitativ undersökning där 

analysen påbörjas efter att allt material har samlats in. 

Vi har använt hermeneutiken som en tolkande ansats då vi analyserat observationerna och 

intervjuerna. Hundeide (2003/2006) beskriver att utifrån en tolkande ansats försöker forskaren 

sätta sig in i barnets värld och förstå hur barnet har uppfattat frågan. ”Ett svar är inte taget ur 

luften det är alltid sprunget ur en tolkningspunkt eller position, och det är denna utgångspunkt 

man försöker få tag i vid en tolkande ansats.” (s.171). Hundeide skriver vidare att en tolkande 

ansats innebär att observatören intar en position där han intresserar sig för och respektfullt 

försöker förstå den observerades intentioner. På detta sätt har vi försökt sätta oss in i barnens 

perspektiv och försökt förstå vad de har haft för avsikter med sina handlingar, allt detta för att 

kunna få svar på våra frågeställningar och därmed nå studiens syfte. 

 

4.1.1 Loggbok 

 

Bjørndahl (2005) skriver att ”Syftet med loggskrivandet är att genom skriftlig reflektion skapa 

en djupare förståelse av något som skett” (s.62). Vidare skriver Bjørndahl att genom att man 

använder sig av loggbok så sätter man automatiskt av mer tid för reflektion. Många upplever 

det som väldigt nyttigt att reflektera i skriftlig form. Loggboksskrivandet kan även främja den 

inre dialogen. Bjørndahl tydliggör att vi genom loggboken pratar med oss själva och lyssnar 

på oss själva.  

Vi har valt att använda oss av ostrukturerade loggböcker för att vi ville fånga spontana 

händelser, saker som vi tidigare inte hade sett. Enligt Bjørndahl (2005) innebär ostrukturerade 

loggböcker att loggboksskrivandet inte har någon struktur mer än att man skiljer mellan olika 

tidpunkter och händelser. Fördelen med ostrukturerade loggböcker är att man förhåller sig 

öppen för att upptäcka saker och ting som man inte tidigare har funderat på. Nackdelen enligt 

Bjørndahl är att den är krävande att läsa och analysera i efterhand. Det tar både tid och energi 

att bearbeta loggbokens innehåll.  

Vi valde att göra individuella loggboksanteckningar för att vi vid senare tillfälle skulle kunna 

sammanställa de iakttagelser vi har gjort eftersom vi vid samma tillfälle kan ha sett olika 

saker och händelser. Bjørndahl menar att genom att jämföra loggböcker kan man få olika 

infallsvinklar vilket på ett positivt sätt kan främja resultatet. 

 

4.1.2 Observationer 

 

Bjørndal (2002/2005) skriver att ordet observation betyder att iaktta eller att undersöka, vilket 

människor gör dagligen. Han skriver att man i pedagogiska sammanhang brukar uppfatta 

observation som en uppmärksam iakttagelse. Enligt Patel och Davidson (2011) är 

observationer en vetenskaplig metod som kan användas för att samla in information om 

beteenden och händelseförlopp i naturliga situationer.   
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Vi har valt att använda oss av ostrukturerade observationer för att vi ville ha möjlighet att 

samla så mycket information som möjligt vid observationstillfällena. Vårt förfarande är helt i 

enlighet med Patel och Davidssons (2011) resonemang som hävdar att ostrukturerade 

observationer görs när observatören har ett utforskande syfte och vill erhålla så mycket 

information som möjligt. Det är enligt författarna viktigt även vid ostrukturerade 

observationer att man är väl förberedd och väl förtrogen med det som ska observeras, samt att 

man har goda kunskaper om det valda problemområdet. Vi har inför studien läst på om 

tidigare forskning och vi har noga granskat vårt syfte och frågeställningarna. Förberedelserna 

består av att veta vem/vilka som ska observeras och i vilka situationer, hur det ska registreras 

och under hur lång tid.  Eftersom vi hade ett specifikt rum som vi ville observera barnen i så 

var det endast där vi observerade dem. Tillfällena då vi observerade var på förmiddagen och 

efter lunchvilan eftersom det då var fri lek och de flesta av barnen var där. Vi har inte valt ut 

några specifika barn till observationerna, utan alla barn har varit med. Vi har observerat deras 

lek i rummet för att se på vilket sätt de leker, vilka leksaker de leker med och vad de leker. 

Efter varje observationstillfälle sammanställde vi vad vi hade fått fram. Patel och Davidson 

uttrycker att det är viktigt att man efter observationerna så fort som möjligt skriver ner en 

fullständig redogörelse över sina observationer. För att registrera våra observationer har vi 

använt oss av anteckningar och videoinspelning. Vi valde att komplettera anteckningarna med 

videoinspelning för att vi skulle få ut så mycket information som möjligt av observationerna, 

vi ville inte gå miste om detaljer och samspelet mellan barnen. Bjørndal (2002/2005) skriver 

att ljud och videoinspelningar är ett bra redskap att samla så mycket information som möjligt 

med. Han menar att man genom dessa kan fånga ögonblick och detaljer som man annars kan 

gå miste om. Bjørndal skriver att man genom videoinspelning även på ett bra sätt kan fånga 

kommunikations och samspelsprocesser mellan barnen. Vi valde att använda oss av en 

mobilkamera som vi kunde gå runt och filma olika händelser med. Vi försökte att hålla oss så 

nära barnen som möjligt utan att distrahera dem i deras lek.  

I och med att vi valde att göra vår studie på en förskola där vi redan var kända för barnen, 

blev vi automatiskt kända observatörer för dem. Däremot så valde vi att vara icke deltagande 

observatörer för att vi lättare skulle kunna registrera våra observationer, men även för att hålla 

oss utanför de aktuella händelserna. Patel och Davidson (2011) skriver att en icke deltagande 

men känd observatör bör försäkra sig om att alla i gruppen accepterar observatörens närvaro. 

När man är godkänd som observatör och befinner sig i observationssituationen är man bara en 

observatör och befinner sig utanför de aktuella händelserna.  

 

4.1.3 Kvalitativa intervjuer 

 

Patel och Davidsson (2011) skriver att vid en kvalitativ studie är både intervjuaren och 

intervjupersonen medskapare och menar att syftet är att upptäcka den intervjuades livsvärld 

och innebär i sin tur att det inte i förväg är möjligt att ha färdiga svarsalternativ. Patel och 

Davidsson menar också att kvalitativa intervjuer ger den intervjuade utrymme för att svara 

med egna ord och att intervjuaren ibland kan byta ordning på frågorna så att det ska passa den 



13 
 

som blir intervjuad. Vi har försökt att skapa väldigt öppna frågor för att den intervjuade ska 

kunna svara med egna ord. 

Vi valde att göra intervjuer med barnen för att vi ville få en förståelse för barnens egna tankar 

om rummet, detta för att få svar på våra frågeställningar och för att kunna vidareutveckla vår 

studie. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att genom att göra intervjuer med 

barnen på förskolan så blir pedagogerna bättre på att förstå barnens tankevärld och kan 

därmed skapa en bättre lärandemiljö. Bjørndal (2002/2005) menar att intervjun i form av 

samtal är ett redskap som just lärare använder sig av kontinuerligt i sitt arbete för att skapa en 

bra verksamhet.  

 

Vi har gjort noga förberedelser innan intervjuerna så frågorna inte ska missuppfattas, vi har 

formulerat frågorna så att det ska passa barnens förståelse. Innan vi genomförde intervjuerna 

så gjorde vi en pilotstudie genom att vi gjorde provintervjuer med barnen för att kunna 

kontrollera att våra frågor var av den kvalitet vi önskade. Patel och Davidsson (2011) 

framhåller att innan man gör en intervju så bör man genomföra en pilotstudie för att 

säkerställa att frågorna fungerar för de som ska intervjuas och framförallt att frågorna ger svar 

på det som intervjuaren vill ha svar på. Patel och Davidsson skriver också att en pilotstudie 

ger intervjuaren möjlighet att justera innehållet på frågorna.                                                           

 

Vi har systematiskt analyserat det insamlade observations och intervjumaterialet genom att 

plocka ut våra viktigaste iakttagelser. Dessa har vi sedan sorterat och jämfört med varandra 

för att försöka förstå och hitta mönster till hur förändringar i miljön påverkar barnens lek. 

Bjørndal (2002/2005) anser att när man analyserar väljer man medvetet ut vilka faktorer som 

man anser vara betydelsefulla för syftet med studien. När man analyserar innebär det enligt 

Bjørndal att man förenklar och sorterar från det ursprungliga materialet, grupperar och jämför 

samt kartlägger tydliga mönster. Patel och Davidson (2011) skriver att det vid en kvalitativ 

undersökning är praktiskt att göra löpande analyser, man kan efter till exempel observationer 

och intervjuer få nya idéer på hur man kan gå vidare, man kan få ny och oväntad information 

vilket kan berika undersökningen.  

 

4.1.4 Reliabilitet och validitet 

 

Thurén (2009) skriver att reliabilitet innebär tillförlitlighet, om mätningarna är korrekt gjorda, 

medan man med validitet menar om man verkligen har undersökt det som man skulle 

undersöka. I en kvalitativ undersökning kan dessa två uttryck dock ha en lite annorlunda 

innebörd. Patel och Davidsson (2011) skriver att validitet i en kvalitativ studie snarare gäller 

hela forskningsprocessen och att även reliabilitet har en annan innebörd än vad det har vid en 

kvantitativ undersökning. I en kvalitativ undersökning står validitet och reliabilitet väldigt 

nära i förhållande till varandra och gör att man inte enbart kan koncentrera på det ena eller det 

andra. De klargör att för att få fram validiteten måste man först veta att det man undersöker är 

det som ska undersökas och att det undersöks på ett tillförlitligt sätt. Vi har valt att vara två 

observatörer samtidigt, vilket vi anser ökar tillförlitligheten på vår studie. Patel och Davidson 
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tydliggör att för att kontrollera reliabiliteten, tillförlitligheten kan man använda sig av två 

observatörer vid samma tillfälle för att utvärdera resultatet så att det blir så överensstämmande 

som möjligt mellan svar och observationer.  

Vi har använt oss av många observationer, vilket vi anser ökar tillförlitligheten på vår studie. 

Efter varje observationstillfälle har vi satt oss ner och tillsammans tolkat och bearbetat 

empirin. Vi har intervjuat barnen tillsammans för att minska feltolkningar och vi har under 

intervjuerna befunnit oss i det aktuella rummet för att ytterligare säkerställa tillförlitligheten.  

 

4.1.5 Etik 

 

När man observerar och intervjuar är det enligt Bjørndal (2002/2005) viktigt att man 

respekterar den enskildes integritet. Det är viktigt att man respekterar den andres tankar, 

känslor och egenskaper, alla har en inre zon och den zonen är olika för alla, därför är det 

viktigt att iaktta var den gränsen går hos varje individ. Vid video och ljudinspelning menar 

Bjørndal att det är viktigt att man är extra uppmärksam när det gäller etiska frågor, då dessa 

metoder är väldigt närgångna och direkta, det krävs även goda skäl för att genomföra dem.  

Vetenskapsrådet (1990)  skriver om fyra forskningsetiska principer som forskarna måste ta 

hänsyn till. Första kravet, informationskravet, innebär att undersökningsdeltagarna får 

information om de villkor som gäller samt att medverkan är frivillig. Andra kravet, 

samtyckeskravet, inbegriper att deltagarna själva väljer villkoren för deras medverkan. Vi har 

tagit hänsyn till de två första kraven genom att vi har berättat om syftet med studien och 

tillfrågat pedagogerna om de vill delta i den. Pedagogerna har fått vara med under hela 

processen och de har kunnat avbryta sin medverkan när de själva vill. Innan vi genomförde 

våra observationer har vi via brev kontaktat föräldrarna (se bilaga 4). I brevet har vi talat om 

att vi är två högskolestuderande som ska göra en studie om vad den fysiska miljön har för 

påverkan på barnens lek. Vi har bett om lov att få intervjua och observera deras barn. Vi har 

även innan intervjuerna frågat barnet om denne vill bli intervjuad. Konfidentialitetskravet som 

är det tredje kravet innefattar att deltagarna är anonyma och inte identifierbara. Det fjärde 

kravet, nyttjandekravet, handlar om att insamlat material enbart används till studiens ändamål. 

Vi har informerat pedagoger och vårdnadshavare om att vi i studien kommer att anonymisera 

alla pedagoger och barn och vi har även informerat dem om att materialet endast kommer att 

användas till vårt arbete. Vi kommer efter genomförd studie att radera det inspelade 

materialet.   

 

4.2 Hermeneutisk tolkningsmetod 

 

När vi har analyserat observationerna har vi valt att använda oss av hermeneutiken som 

vetenskapsfilosofiskt förhållningssätt. Detta för att vi i vår studie försöker att förstå och tolka 

hur förändringar i det fysiska rummet påverkar barnens lekar, varför barnen agerar som de gör 

i olika leksituationer. Thurén (2009) skriver att hermeneutiken, även kallad tolkningsläran är 
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en humanistisk tolkningsmetod. Utgångspunkten i hermeneutiken är inkännande och empati, 

vilket handlar om att försöka förstå och tolka andra människor och deras handlingar. Även 

Hyldgaard (2006/2008) skriver att man inom hermeneutiken inte är ute efter att förklara 

något, istället försöker man förstå och tolka människan och dess uttryck.  

Patel och Davidsson (2011) skriver att hermeneutiken under 1600- och 1700-talet var en slags 

metod för att tolka bibeltexter. De beskriver hermeneutiken som en rak motsats till 

positivismen som grundar sig på empirisk/naturvetenskapen. På 1800- och 1900 talet 

utvecklades hermeneutiken till en mer allmän metodologi för humanvetenskap och som 

senare hade som syfte till att ge en förståelse om livsvärlden och människans existentiella 

grundbetingelser. Patel och Davidsson tydliggör att till skillnad från positivismen så är man 

inte intresserad att förklara olika företeelser och händelser utan fokuserar mer på att förstå 

människor genom att tolka språket och handlingar. De beskriver att människor har olika 

intentioner och avsikter som visar sig i språk och handling vilket går att tolka och förstå 

innebörden i av genom hermeneutiken.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att syftet med den hermeneutiska tolkningen är att 

försöka skapa en förståelse av en texts mening, man studerar i hermeneutiken tolkningen av 

texter. De tydliggör att ”Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där 

den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas” (s.49). Han betonar att 

hermeneutiken är dubbelt relevant för intervjuforskning för att man först måste tolka dialogen 

som skapar intervjutexterna och sedan sker processen där intervjutexterna ska tolkas, vilket 

han menar blir en dialog eller ett samtal med texten. Efter att vi samlat in datamaterialet 

genom våra observationer och intervjuer har vi gått in och tolkat texten mot bakgrund av våra 

egna erfarenheter. 

 

 

4.3 Genomförande 

                                                                                                                                                     

Vi valde att göra vår studie på en avdelning på en förskola där barnen är 3-5 år. Totalt var det 

26 barn på avdelningen. Alla barn har mer eller mindre varit med under våra observationer. 

Till intervjuerna valdes fyra barn som var lite äldre, då dessa var mer verbala och lätta att 

intervjua. De intervjuade barnen var all 5 år gamla och dessa vistades mest i det aktuella 

rummet.  Observationerna och intervjuerna med barnen skedde i två omgångar, en intervju 

före förändringen och en intervju efter förändringen av rummet. När vi presenterar materialet 

har vi valt att låta barnen vara anonyma. 

Inför studien berättade vi för pedagogerna på förskolan vårat syftet med vår undersökning och 

vi har beskrivit hur vi tänkt gå tillväga genom att genomföra observationer och intervjuer med 

barnen. Vi har bett om deras tillåtelse och de har sedan fått godkänna varje steg i 

undersökningen från det att vi observerat barnen i sin lekmiljö innan förändringen av rummet 

till att vi observerat barnen i samma rum efter förändringarna i rummet. För barnen har vi 

berättat att vi under en tid framöver kommer att titta på deras lek och anteckna och spela in 

deras lekar med våra mobiltelefoner.  
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Vi började vår undersökning med att välja ut ett rum på förskolan som vi tyckte kändes 

intressant att observera för att besvara vårt syfte med arbetet. Vi fann ganska snabbt ett rum 

som barnen var mycket i, men som de samtidigt hade svårt att hitta något att leka med. Det 

fanns inte så mycket leksaker att leka med, barnen drogs trots det till detta rum. Det fanns till 

exempel en doktorsväska i rummet som barnen älskade att leka med, alla ville ha den 

samtidigt, vilket resulterade i mycket konflikter och mycket oroligheter i rummet. Rummet 

hade en stor öppen yta, barnen sprang fram och tillbaka och det var väldigt högljutt i rummet. 

Vi började med att observera barnens lek i rummet under en veckas tid. Vi använde oss av 

observationer, videoinspelning och loggbok. Första dagen satt vi bara och observerade barnen 

när de lekte. Vi observerade barnen ca 1 timme på förmiddagen och ca 2 timmar på 

eftermiddagen, det var då barnen vistades mest i rummet. Andra dagen valde vi att även filma 

barnen och deras lek i rummet. Detta gjorde vi för att få en förståelse av deras fysiska 

lekmiljö och för att fånga detaljer och samspel mellan barnen, men även för att få stöd till 

våra anteckningar och till loggboken när vi skulle utvärdera våra observationer. Vi valde att 

filma olika leksituationer som barnen hamnade i exempelvis när vi såg att de började leka en 

lek eller om de bara strövade omkring. Vi ville få fram vad de lekte, med vem de lekte och 

hur de lekte. Videoinspelningarna har vi använt som ett komplement till observationerna och 

loggboken, och det är endast vi som har tagit del av materialet. Efter varje 

observationstillfälle gick vi igenom observationerna, sedan skrev vi loggbok. Under den första 

observationsveckan valde vi även ut 4 stycken barn till intervjuerna. Vi valde ut de barn som 

var lite äldre och som vi kände kunde uttrycka sig mer med ord. Efter att ha observerat barnen 

i en vecka gjorde vi en sammanställning av observationerna, vi gick igenom anteckningarna, 

videoklippen och loggböckerna. Därefter skapade vi utifrån observationerna intervjufrågor 

som vi tänkte använda oss av i intervjuerna.  

Efter den första observationsveckan intervjuade vi de fyra barn som vi hade valt ut. Vi tog in 

barnen en och en i det aktuella rummet där vi båda två sedan tillsammans intervjuade dem 

med våra intervjufrågor. (se bilaga.1) Vi valde att ta in dem en och en för att vi inte ville att 

de skulle påverka varandras svar. Vi spelade in samtalen med ljudupptagningen på telefonen, 

detta gjorde vi för att vi båda skulle kunna fokusera oss på barnet och intervjun. Inför varje 

intervju frågade vi barnen först om de ville bli intervjuade och vi berättade för dem vad vi 

skulle intervjua dem om. Vi berättade även att vi tänkte spela in samtalet och frågade därför 

varje barn om det var okej. Efter intervjuerna satte vi båda oss ner och gick igenom 

intervjusvaren tillsammans med sammanställningen av observationerna.  

Efter observationsveckan gjorde vi sedan om det befintliga rummet och ändrade på den 

fysiska miljön så som möbler, inredning och material för att se om detta hade någon inverkan 

på barnens sätt att leka. Vi tillförde stolar, bord, belysning, bilar, dockor och annat material.  

Materialet som vi tillförde fanns i förskolans förråd vilket vi fick tillåtelse att nyttja. Vi har 

fotograferat rummet före och efter möblering, detta för att tydliggöra skillnaden på rummets 

möblering. (se resultat).      

Vi observerade sedan barnens lek i det ”nya” rummet i en vecka. Även denna gång använde vi 

oss av observationer, videoinspelning och loggbok. Efter en veckas tid sammanställde vi 

sedan vad vi hade sett och jämförde detta med våra tidigare observationer som vi gjorde innan 
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vi möblerade om i rummet. Vi intervjuade samma fyra barn som vi hade intervjuat innan vi 

gjorde om i rummet, och ställde samma, men även några nya intervjufrågor till dem (se 

bilaga.1) Även denna gång intervjuade vi dem en och en vid intervjuerna. 

Efter undersökningen satte vi oss ner och gick igenom materialet. Vi jämförde loggböckerna 

och observationerna på rummet före och efter ommöbleringen samt att vi gick igenom 

intervjusvaren som vi hade fått fram vid intervjuerna. 

 

5. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det resultat som vi har fått fram när vi har analyserat 

vår empiri i form av observationer och intervjuer. Vårt resultat presenteras utifrån vårt syfte: 

hur påverkar förändringar i den fysiska miljön barnens lekar och hur ser barnen själva på 

förändringarna i den fysiska miljön. För att besvara syftet har vi försökt att hitta svar på våra 

forskningsfrågor. På vilket sätt leker barnen i rummet? Hur upplever barnen den fysiska 

miljön i rummet? Hur påverkas barnens lek om den fysiska miljön i rummet förändras? Hur 

upplever barnen förändringar i den fysiska miljön? Hur kan man styra lekens innehåll genom 

den fysiska miljön? Vi har gjort en sammanställning av observationerna och intervjuerna före 

ommöbleringen och sedan har vi gjort en sammanställning av observationerna och 

intervjuerna efter ommöbleringen. Vi kommer att ha med bilder på rummet för att ytterligare 

förtydliga hur det såg ut i rummet före och efter ommöbleringen. I bilaga 3 och 4 kan ni se en 

överblick på rummet före och efter ommöbleringen. 

 

5.1 Sammanställning av och observationer och intervjuer före ommöblering 

 

Sammanställning av observationer 

Vi började med att observera barnen i sin nuvarande lekmiljö i det specifika rum som vi valt 

ut. Alla figurbilder nedan är bilder av olika vinklar från det specifika rum som vi har valt att 

observera.  

Väggarna i rummet var vita, endast några få tavlor och annan väggbonad prydde väggarna. På 

den ena väggen i köksvrån hängde det ett tygskynke som föreställde sagofigurer och på andra 

sidan rummet hade pedagogerna också hängt upp ett blågrönt tygstycke på väggen. Rummet 

var väldigt öppet och stort och det lockade barnen till spring inne i rummet. Det fanns en hel 

del möbler i rummet, till exempel fanns det två rumsavdelare med hyllplan, många av 

hyllplanen var dock tomma, det var inga leksaker i dem. Barnen ville ofta leka med samma 

saker, viket orsakade mycket konflikter. Konflikterna och springet gjorde att det blev högljutt 

i rummet.  
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Många av barnen upplevde rummet som stökigt och högljutt och påpekade att det fanns lite 

saker att leka med. Ett barn sa – det är inte roligt att leka när alla skriker, jag vill ha lugnt i 

rummet-. Ett annat barn sa – alla springer fram och tillbaka, in och ut, det är inte roligt-. 

Några av barnen ville ha mer leksaker att leka med. Ett barn sa – jag hade velat ha mer saker 

att leka med -. Barnen berättade att de lekte mycket mamma, pappa, barn och att de tyckte om 

att leka med de stora dockorna.  

Barnen lekte ofta med en doktorsväska som fanns i rummet. Det var mycket konflikter runt 

doktorsväskan och alla barn ville leka med den. Några barn försökte gömma undan väskan när 

de skulle ha samling eller göra någon annan aktivitet, för att inte någon annan skulle kunna ta 

den. Soffan var en populär plats att leka doktor på. De lekte doktor, en var doktor och en var 

patient och soffan var doktorsmottagningen. Patienten låg på soffan och blev undersökt. 

Soffan stod mot den vänstra väggen just när man kom in i rummet. Bredvid soffan stod det ett 

dockhus där de bodde figurer som kallas för ”Babblarna”. Dockhuset såg vi inte mycket lek i. 

Babblarna är små dockor som är till för de mindre barnen, det är dockor som de kan träna 

språket tillsammans med.  

 

  

Fig. 1. Inne i det observerade rummet ser man till vänster soffan där barnen lekte doktor och 

dockhuset med babblarna. 

När man kom in i rummet stod det direkt till höger ett matbord. Bortom matbordet fanns en 

lekhörna. I det hörnet fanns det duplo, bilar och sagofigurer. Längst in i hörnet stod det ett 

bord med en riddarborg. På golvet fanns det en stor bilmatta. Barnen lekte mycket med duplo, 

de byggde hus till sagofigurerna och garage till bilarna. Riddarborgen var något som vi under 

observationerna märkte att inget barn lekte med, vi ville därför se om vi kunde få liv i borgen 

och göra barnen mer intresserade av att leka med den. Ett barn sa vid intervjuerna att - borgen 

är svår att leka med, det är trångt där -. Vi fastnade lite extra för riddarborgen, eftersom ingen 

lekte med den trots att den hade flera tillhörande sagofigurer som riddare, prinsessor, hästar 

och drakar som de gick att leka med i den.  
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Fig.2 Duplo och bilhörna.                                  Fig.3. Riddarborgen.  

Figurbild 2 och 3 visar hörnet som är till höger när man kommer in till rummet, från två olika 

vinklar. Med detta vill vi visa hur hörnet såg ut där riddarborgen stod. 

Riddarborgen var fastlimmad på en stor platta i plywood. Den stod på ett bord i hörnet av 

rummet. Inget barn verkade vara intresserad av den. Borgen stod för det mesta orörd och 

barnen verkade inte riktigt veta hur de skulle leka med den. När vi samtalade med en pedagog 

frågade vi hur de hade upplevt borgen och pedagogen berättade att denna borg har tidigare 

varit en mycket uppskattad borg, barnen hade lekt med den jättemycket när den varit på en 

annan avdelning i en annan barngrupp. När vi frågade ytterligare en pedagog samma sak så 

berättade hon att borgen tidigare hade varit som ett pussel, barnen fick själv bygga ihop 

borgen där de lekte med riddare och svärd, och i stort sett varje gång slutade leken med att 

borgen revs sönder. Pedagogen berättade att tillsammans med de övriga pedagogerna så 

beslutade man till slut för att limma ihop borgen så att den inte skulle gå sönder varje gång 

barnen lekte med den. Efter det hade barnen slutat att leka med den.  

 

När man kom längre in i rummet så var det en ganska öppen yta i mitten av rummet, vilket 

lockade barnen till mycket spring fram och tillbaka. Det stod ett till matbord mot den högra 

väggen lite längre in, annars var det ingenting i mitten av rummet. Rummet var väldigt 

avlångt, som en korridor, barnen sprang fram och tillbaka där.  
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Fig. 4. Bilden visar den öppna ytan mitt på golvet och hur matbordet lite längre in i det 

observerade rummet är placerat.  

Längst in i rummet i det högra hörnet hade man en samlingshörna. Det låg en bilmatta på 

golvet som barnen samlades på vid samlingen. På väggen hängde en flanovägg där barnen och 

pedagogen tillsammans kunde läsa flanosagor. Bredvid flanoväggen hängde det krokar på 

barnens höjd. På dessa krokar hängde det plastfickor med olika flanosagor som barnen själva 

kunde leka med när det inte var samling. Barnen var där ibland och läste sagor för varandra, 

annars användes hörnet mest till att springa fram och tillbaka på. Några barn tog dit bilar och 

ville leka med dessa på bilmattan, men det var svårt då många av de andra barnen störde dem 

genom sitt spring och stök.  

Inne i rummet hade man i det vänstra hörnet skapat en liten hörna som vi väljer att kalla för 

”köksvrån” där barnen ofta lekte mamma, pappa, barn. Där fanns ett litet bord med två stolar, 

en leksaksspis, leksaksvattenkran, leksaksmat, dockservis, docksäng och dockor. I en låda på 

golvet låg det utklädningskläder, dessa användes inte särskilt mycket av barnen. Barnen 

kastade ofta ut kläderna på golvet och klädde sälla ut sig med dem. De lekte med dockor och 

lagade mat till varandra. Pedagogerna hade försökt att göra ett litet ”rum” i rummet, men ena 

sidan av detta lilla ”rum” var helt vidöppet, vilket gjorde att barnen sprang där fram och 

tillbaka och störde de barn som lekte inne i köksvrån. Som belysning i denna hörna fanns det 

lysrör i taket. 

Under en av observationerna före förändringen satt två barn en dag och lekte i köksvrån med 

tallrikar och "mat". Tre andra barn sprang fram och tillbaka och hade som sista anhalt 

köksvrån innan de sprang tillbaka. Varje gång barnen kom in i köksvrån så blev de två barn 

som lekte där störda i sin lek, de talade om till sina kamrater att de ville vara ifred 
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Fig.5 och 6, köksvrå från olika vinklar. 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 7. Köksvrån till vänster och samlingshörnan till höger i det observerade rummet. 

 

Sammanställning av intervjuer 

När vi frågar barnen vad de tycker om rummet får vi ganska likartade svar. Alla fyra barn 

tycker att det är mycket spring i rummet, två barn tycker att det är jobbigt för att det är så 

högljutt i rummet. Ett barn tycker att det är tråkigt att man vilar i rummet, det är så mycket 

madrasser på golvet. (rummet används som vilorum när de yngre barnen ska vila). 

”Det är inte roligt att leka när alla skriker, jag vill ha lugnt i rummet”.  

”Jag vill leka med bilar, det går bara att leka i det där hörnet, för där borta skriker de bara”. 

”Alla bara springer fram och tillbaka, in och ut, det är inte roligt” 

När vi frågade barnen om det är något som de inte gillar i det här rummet fick vi liknande svar 

som på den förra frågan, att det är högljutt, mycket spring, svårt att leka när alla springer fram 

och tillbaka, tråkigt. Några andra svar vi fick var:  

”Borgen är svår att leka med, det är trångt där” 

”Jag hade velat ha mer saker att leka med, en krokodilbil som är gjord av lego” 
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När vi frågar barnen vad de tycker om att leka med i rummet, så får vi en del liknande svar. 

Många av barnen leker doktor i soffan. Många av barnen leker mamma, pappa, barn i 

”köksvrån”. Även bilar och duplo är populärt.  

”Jag leker mest mamma, pappa, barn och med dockor, men dockorna är för stora” 

”Vi leker doktor i soffan” 

”Bygga med duplo” 

Vi frågar barnen om det är något som de hade velat ändra på i rummet. Alla fyra vill ha 

mindre spring i rummet och lägre ljudnivå. Några av barnen efterlyser mer saker att leka med. 

”Det är massa saker som är borta och massa saker som inte ska vara här, jag vill ha mindre 

dockor att leka med”. 

”Att alla ska vara lugna, jag tycker att vi ska flytta på borden som vi äter på”. 

”Att alla inte ska springa fram och tillbaka, de stör oss när vi leker” 

”Mer bilar att leka med” 

 

5.2 Sammanställning av observationer och intervjuer av rummet efter 

ommöblering 

 

Sammanställning av observationer 

Vi möblerade om i det befintliga rummet och vi ändrade på saker som redan fanns i rummet, 

men tillförde även lite nya saker. Varför vi valde att göra just dessa ändringar berodde på flera 

olika faktorer. Vi ville för det första göra rummet mer levande genom att skapa små 

lekstationer där barnen kunde leka olika lekar, men även där barnen kunde få vara ifred i sina 

lekar. Vi valde att ta in lite nya saker då vi ansåg att det fanns väldigt lite leksaker och även 

för att barnen efterlyste mer leksaker att leka med. Vi ville locka barnen till att leka mer i 

rummet, bl.a. tillförde vi lite nya större bilar och lite mer dockor i olika storlekar. När vi 

tillförde mer lekmaterial började barnen leka mer och det blev mindre konflikter om samma 

leksaker. De stora bilarna som vi tillförde blev populära, barnen lekte väldigt mycket med 

dem och barnen försökte gömma undan dem när de skulle på andra aktiviteter så att inte något 

annat barn skulle få leka med dem. Pedagogerna tyckte det var bra att tillföra lite större bilar 

till barnen och började reflektera över varför de små bilarna inte alls var lika uppskattade. 

Vi tillförde mer belysning i form av taklampor, ljusslingor och vägglampor, detta för att skapa 

en mysigare stämning i de olika lekstationerna i rummet. Många av möblerna flyttade vi för 

att skärma av de olika lekstationerna, men även för att barnen inte använde dem särskilt 

mycket där de stod just då. Några av leksakerna valde vi att flytta till mer centrala platser för 

att försöka lyfta fram dem lite mer och väcka liv i dem.  
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I köksvrån fanns det från början två öppningar, en liten öppning på den högra sidan och en 

stor öppning rakt fram när man kom in i köksvrån. Vi flyttade en mindre bokhylla i köksvrån 

så att den blockerar den stora öppningen till rummet.  I en annan del i rummet, där duplo, 

bilarna och borgen var placerade fanns det två lite större rumsavdelare. Vi valde att sära på 

dem och flyttade den ena av dem till köksvrån. Den fick bli en vägg till köksvrån. Hyllan var 

kortare än öppningen vilket gjorde att vi fick en passageingång in till köksvrån. Syftet med 

denna förändring var att vi ville reducera springet in i köksvrån så att barnen inte behövde bli 

störda mitt i leken av andra barn som sprang fram och tillbaka. Vi ville även reducera springet 

i rummet. Tanken var också att vi ville skapa ett till ”rum” i rummet. Vi valde också att 

tillföra lite mer variation på belysning i köksvrån för att skapa en mysigare stämning där inne. 

Vi hängde upp en taklampa och en vägglampa. Belysningen gjorde att rummet gav ett lugnare 

intryck vilket visade sig i barnens lekar. Lekarna i köksvrån blev lugnare. De lekte till 

exempel att köksvrån var en restaurang där man kunde äta middag.  

På bilderna nedan ser man när vi har flyttat spisen, vattenkranen, allt som tidigare skapade en 

vägg, in i köksvrån i rummet. Rumsavdelaren blev en vägg mellan ”köksvrån” och den nya 

bilhörnan. Bokhyllan till vänster har blivit en vägg så att barnen inte ska kunna springa in dit 

framifrån.  

                       

Fig. 8. Köksvrån i det observerade rummet sett från sidan. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Köksvrån som barnen förvandlade till en kiosk i det observerade rummet. 
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Barnen började genast leka i den ”nya” köksvrån och förvandlade snabbt den flyttade 

bokhyllan till en kioskdisk där de började leka kiosk. De började tillverka en kioskskylt som 

skulle visa att det hade öppnat en ny kiosk på förskolan. Detta var något som de själva kom 

på, det var inget som vi hade tänkt oss med möbleringen.  

Den rumsavdelare som vi flyttade till köksvrån gjorde att ett ytterligare rum skapades 

eftersom baksidan till hyllan bildade en vägg till köksvrån och själva hyllorna mynnade ut på 

andra sidan. Till dessa hyllor flyttade vi alla bilar och ett bilgarage, vi ville skapa en bilhörna.  

Soffan som tidigare var placerad på den vänstra väggen när man kommer in i rummet flyttade 

vi till andra sidan av rummet. Vi flyttade den till hörnet där bordet med riddarborgen tidigare 

stod. Vi satte upp lite mysbelysning på väggen, vi tillförde lite böcker och kuddar till soffan. 

Mysbelysningen skapade en mysig stämning, barnen lekte att soffan var en säng där de kunde 

sova. Soffan blev en plats för barnen att läsa böcker, men även att leka lite lugnare lekar på. 

Barnen lekte tidigare doktor i soffan men vi märkte efter flytten att barnen inte längre lekte 

den leken lika ofta. Den ena rumsavdelaren som syns på figurbild. 11 stod där innan vi 

möblerade om, den lät vi stå kvar. Däremot bytte vi innehåll i lådorna som är i den. Tidigare 

var det duplo, sagofigurer och bilar där, nu var det endast duplo. Bilarna och sagofigurerna 

flyttade vi till hörnan bredvid köksvrån.  

Tidigare fanns det ett dockhus med ”babblarna” som stod bredvid soffan, den flyttade vi 

bredvid rumsavdelaren som ni nedan kan se på figurbild 11. Dockhuset där babblarna bodde 

såg vi inte mycket lek i innan förändringen. Vi ville därför se om en förändring kunde göra så 

att babblarna blev mer intressant för barnen att leka med. Vi placerade den mer i mitten av 

rummet, vi ordnade till i huset med dockor och möbler så att det såg inbjudande ut, barnen 

lekte trots det ändå inte med dockhuset. 

                          

Fig. 10. Soffans nya plats i det observerade rummet.  Fig. 11. Dockhusets nya plats i det 

observerade rummet. 

                                                                                                                                                                        

Det lilla bordet som stod i det högra hörnet med riddarborgen på flyttade vi till soffans gamla 

plats. Till den tillförde vi ett färgglatt litet dockhus i plast med tillhörande figurer. Detta 

dockhus lekte barnen ofta med. Borgen och sagofigurerna som hörde till borgen flyttade vi till 

hyllan som avgränsar köksvrån, vår nya bilhörna. Detta gjorde vi för att vi ville försöka få liv 
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i den outnyttjade borgen som inget barn ville leka med. Barnen lekte trots det inte med 

borgen.  

Maskeradkläderna som tidigare låg i en liten låda i köksvrån gav vi lite mer utrymme. Vi 

flyttade dem till väggen bredvid det lilla bordet. Där hängde vi upp en hylla med krokar på 

barnens höjd, där vi sedan hängde upp alla maskeradkläder. Den stora spegeln som syns på 

figurbild. 12 stod där sen tidigare, men användes inte av barnen. Vi tyckte att 

maskeradkläderna hade en given plats där så att barnen kunde spegla sig när de klädde ut sig. 

Barnen började använda maskeradkläderna mycket mer, de klädde ut sig ofta och lekte 

rollekar.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Det lilla bordet med nya dockhuset, utklädningskläder och spegeln. 

Det ena matbordet som var närmast fönstret drog vi ut så att det stod mitt på golvet, detta för 

att minimera ”springet” i det stora rummet, och där matbordet stod tillförde vi ytterligare ett 

runt mindre bord där vi placerade ut lego. (lego var tidigare i ett annat rum och användes 

väldigt sällan). När vi flyttade matbordet till mitten så minskade springet i rummet. 

Legobordet blev en ny lekstation, barnen började bygga mer med lego.  

                    

Fig. 13. Nya möbleringen med matbordet i mitten.                  Fig. 14. Det nya legobordet. 
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I rummet fanns det en oanvänd garderob som vi också valde att väcka till liv. Vi satte in 

speglar, myskuddar och ett draperi för att skapa ett mysigt krypin till barnen. Barnen började 

leka i garderoben och de tyckte om att vara många där samtidigt.  

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 15. Garderoben i det observerade rummet. 

 

Sammanställning av intervjuer 

Vi börjar med att fråga barnen vad de tycker om rummet efter möbleringen. Alla tycker att det 

är roligt att vi har gjort om. Alla tycker att det är mer lugnt och mindre spring inne i rummet 

nu. Barnen tycker att det finns mer att göra i rummet. 

”Det är roligt att vara och leka här” 

”Det är bra att ni har flyttat den vita hyllan, då får man leka ifred med bilar, jag tycker om att 

leka med bilar” 

”Nu kan man leka utan att de skriker hela tiden” 

Ett annat barn tycker att hon har tappat bort lite saker när vi har gjort om, men hon tycker 

också att det är roligt att de har fått lite nya saker. Hon säger att:  

”Matbordet är ganska bra att ni har flyttat och utklädningskläderna är roliga” 

När vi frågar dem vad de tycker om att leka med i rummet får vi lite olika svar. De flesta barn 

tycker om den nya ”köksvrån” som nu även har blivit en kiosk. Flera av barnen tycker att det 

är kul att vi har flyttat på soffan för det blev som en liten läshörna där nu. Ett barn tycker att 

det är så fint och mysigt i ”köksvrån” när vi har satt dit lite mer belysning. 

”Det är så mysigt när ni har satt dit lampor, lamporna är fina” 

”Det är bättre med kiosk, roligt med legobord och sköldpaddan är rolig”   

”De nya stora bilarna är jätteroliga” 
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När vi frågade barnen om det var något som de inte gillade i rummet var det några saker som 

de ville ta upp. Ett barn tyckte att vi inte skulle ha flyttat på soffan, då de använde den till att 

leka doktor. Ett annat barn tyckte att kiosken hade tagit över ”köksvrån”, hon sa följande: 

”Vi vill leka mamma, pappa barn där, det är ingen kul när de säger att man ska leka kiosk där” 

Ett annat barn tyckte att vi skulle ha satt för en hylla på andra sidan av rummet också så att 

det skulle ha blivit ett till litet rum i rummet där. Hon ville ha ännu fler små rum i rummet.  

När vi frågade om barnen ville ändra på något i rummet kom det inte på så mycket att ändra. 

De tyckte att de mesta var bra nu och att det var roligt att leka där. 

”Det är bra nu när ni har gjort om i rummet” 

”Det är inget spring i rummet nu, jag kan leka ifred” 

Vi frågar barnen vad de tycker om att vi har satt för hyllan in till ”köksvrån”. Alla tycker att 

det är jättebra för då kan man inte springa fram och tillbaka där. Barnen har själva skapat en 

kiosk i ”köksvrån” som de flesta av dem tycker är jätterolig att leka i. De har gjort en 

kassadisk av hyllan som vi flyttade dit.  

”Hyllan är bra för vi kan stoppa saker i den” 

”Det är kul att leka kiosk” 

”Bordet som har varit mot väggen är i mitten så nu kan man inte springa rätt fram där, det är 

bra” 

Ett barn tyckte dock att det var lite dåligt i ”köksvrån” eftersom att det var svårt att leka 

mamma, pappa, barn för alla andra barn ville leka kiosk där nu. 

När vi frågar barnen vad de tycker om att vi har flyttat borgen får vi lite liknande svar. De 

flesta verkar inte bry sig så mycket om borgen, de tycker att den är tråkig. 

”Den har gått sönder ganska mycket. Om jag skulle ha haft den så hade jag nog kastat den”  

”Den är inte rolig att leka med när den är sönder” 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussionen 

Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod då vi ville veta på vilket sätt barnen leker i 

rummet, men även hur barnens lek påverkas om den fysiska miljön i rummet förändras. I en 

kvantitativ undersökning blir man mer låst till att rikta in sig på att se specifika beteenden och 

det finns inte lika stort utrymme till tolkning. Enligt Patel och Davidsson (2011) tar man i en 

kvalitativ undersökning ut variabler som senare rangordnas och mäts för att nå ett resultat. 
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Vårt syfte var att försöka se hur barnens lek påverkas av förändringar i den fysiska miljön och 

i den kvalitativa metoden kan man enligt Patel och Davidsson (2011) anteckna allt man ser 

och sedan bearbeta materialet och ta ut och analysera det som man anser vara relevant.  

 

6.1.1 Genomförande av intervju 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att vi ska få en bild av barnens egna 

tankar om den fysiska miljön inne i det aktuella rummet, vad barnen anser om rummet som 

lekrum, hur det är att leka där och om de skulle vilja ändra på något i rummet. När vi har 

intervjuat barnen har vi strävat efter att försöka skapa ett samtal tillsammans med dem, där vi 

ville väva in intervjufrågorna för att få ett flytande samtal, och för att barnen skulle känna sig 

bekväma med våra frågor. Patel och Davidsson (2011) skriver att för att underlätta samtalets 

gång är det av stor vikt att den som intervjuar kan samtala med den som blir intervjuad så att 

denne inte känner sig obekväm och hämmad i samtalet. Vi kunde vid några av intervjuerna 

känna att det var lite svårt att få barnen att svara ärligt på frågorna, ibland kändes deras svar 

lite hämmade, att de svarade utifrån vad de trodde att vi ville att de skulle svara. I efterhand 

har vi även reflekterat över att vi bara intervjuade 4 barn. Vi hade kanske kunnat intervjua 

några fler barn och då även intervjuat några av de yngre barnen.  

Vi fick tillåtelse av barnen att spela in intervjuerna och på det sättet fick vi större chans att 

fokusera oss på barnen, våra samtal med barnen blev mer spontana och gjorde att 

trovärdigheten ökade sannolikt på detta sätt. Kvale och Brinkmann (2009) påstår att om en 

intervju ska bli fulländad så krävs ett aktivt lyssnande och för detta ändamål kan man med 

fördel använda sig av inspelning. Om ett barn inte hade velat bli inspelad så hade vi såklart 

respekterat deras beslut och endast antecknat deras svar, men alla barnen ville bli inspelade.  

Vid intervjutillfällena anordnade vi det så att vi fick vara själva med barnet för att inte bli 

störda av de andra barnen och för att de andra barnen som också skulle bli intervjuade inte 

skulle svara samma sak som sina kompisar. Bjørndal (2002/2005) skriver att när man gör 

intervjuer så är klimatet av stor betydelse för att man ska lyckas och få ett så trovärdigt 

material som möjligt, han menar att grundregeln är att det ska vara lugnt och att man har en 

god kontakt med den som ska intervjuas. Även tidpunkten för intervjun har varit väsentlig 

eftersom vi ville att barnen skulle kunna koncentrera sig på intervjuerna. Vi valde därför att 

göra dessa intervjuer i samband med att barnen ätit frukost och de var mätta, belåtna och 

framförallt pigga. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att tidpunkten för 

intervjun är betydelsefull och menar på att om ett barn är trött, hungrigt eller blivit avbruten i 

leken inte är lika motiverad och intresserad av att bli intervjuad. 

 

6.1.2 Genomförande av observationer 

För oss var observationer ett självklart val när vi skulle välja metod. Detta för att vi skulle 

studera yngre barns beteende i naturliga situationer. Patel och Davidson (2011) skriver att 
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observationer är väldigt användbart just när man ska studera beteenden och skeenden i 

naturliga situationer.  

Vi valde att använda oss av ostrukturerade observationer, vilket kändes som ett givet val i och 

med att vi ville samla in så mycket data som möjligt om barnens lek i det fysiska rummet. I 

och med att en del av vårt syfte innebar att vi ville se hur barnens lek påverkas av 

förändringar i den fysiska miljön, kände vi att vi måste kunna vara fria att observera spontana 

händelser, vilket vi inte hade kunnat göra vid strukturerade observationer. Patel och Davidson 

(2011) betonar att om man ska använda sig av strukturerade observationer så måste man ha 

givet vilka situationer och beteenden som ska ingå i observationen, problemet måste vara väl 

preciserat. Vi visste inte i förväg vilka situationer vi skulle hamna i. Däremot kunde vi känna 

att det ibland var svårt att hinna fånga alla situationer som uppstod. Vi hann inte skriva ner 

allt, då det ibland hände väldigt mycket samtidigt. 

Vi valde att vara icke deltagande observatörer för att vi kände att man som ickedeltagande 

observatör får mer utrymme att se och får mer tid till att anteckna. Patel och Davidsson (2011) 

menar att många problem som drabbar den deltagande observatören undviker man genom att 

vara icke deltagande. För att vi skulle få så mycket material som möjligt och inte gå miste om 

detaljer, men även för att fånga barnens samspel med varandra valde vi att dokumentera 

observationerna genom videoinspelning och loggboksanteckningar. Vi filmade 

observationerna var för sig, vilket gynnade oss på ett bra sätt då vi kunde jämföra varandras 

inspelningar. Vi kunde även filma olika pågående leksituationer samtidigt, vilket vi inte hade 

kunnat om bara en av oss hade filmat. Patel och Davidsson menar att man får mest material 

genom att vara fler som antecknar och att vara ickedeltagande observatör. Loggböckerna 

använde vi oss av som ett extra stöd och komplement till videoinspelningarna. 

I och med att vi för barnen redan var kända blev det lite svårare att vara en icke deltagande 

observatör. Barnen ville gärna ha med oss i sina lekar och vi vet sedan tidigare att det är svårt 

att hålla sig från att samspela med barnen. För att förhålla oss som icke deltagande 

observatörer försökte vi att komma in till rummet före barnen och vi försökte att inta en 

passiv roll gentemot dem. Barnen var till en början väldigt nyfikna på vad vi gjorde, men efter 

ett tag svalnade intresset och de återgick till sina lekar. Vi flyttade då vår fokus till barnen och 

försökte att observera dem på avstånd för att inte på något sätt delta. Dock var vi på ett sådant 

avstånd att ljudupptagningen inte blev lidande. Patel och Davidsson (2011) menar att 

observatörerna ska försöka placera sig någonstans där de inte väcker intresse hos de 

observerade. Ibland var det svårt att hålla sig på ett avstånd som inte väckte intresse hos 

barnen, då vi ibland var tvungen att gå lite närmare den situation som uppstod för att inte 

missa viktiga samtal mellan barnen i deras lek. 

Efter varje observationstillfälle valde vi att reflektera över våra observationer genom att 

skriva loggbok och vi skrev var för sig. Oftast var våra reflektioner relativt lika varandra, men 

det fanns tillfällen då vi sett och reflekterat över olika saker. I och med att vi valde att föra 

loggbok var för sig så kunde vi komplettera varandras anteckningar, vilket Bjørndahl (2005) 

menar är ett positivt sätt som kan främja resultatet. 
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6.1.3 Bearbetning av insamlad data 

När vi har bearbetat det insamlade materialet har vi använt oss av den hermeneutiska 

tolkningsmetoden. Hyldgaard (2006/2008) skriver att en hermeneutisk metodteori handlar om 

att försöka förstå och tolka människan och dess handlingar på ett systematiskt sätt. Bjørndal 

(2002/2005) menar att genom att använda sig av flera olika synintryck i form av 

observationer, loggbok eller video och ljudinspelning ger det en möjlighet att bearbeta det 

insamlade materialet på ett betydligt mer varierat sätt. Vi är mycket nöjda att vi valde att 

använda oss av flera olika metoder i vår studie, då dessa har kompletterat varandra på ett bra 

sätt och gjort att våra resultat känns mer trovärdiga. Vi har kunnat få svar på våra 

frågeställningar ur flera synvinklar. 

Den tolkande ansatsen valde vi för att analysera och försöka förstå barnens tankar och 

handlingar, utifrån barnens perspektiv, men det innebär inte nödvändigtvis att våra tolkningar 

är uttömmande. Det betyder att vi kan ha missat miner och gester eller helt enkelt tolkat ett 

beteende för något annat än barnet egentligen avsett. Men vi anser att vi har ökat 

tillförlitligheten genom att vara två när vi observerat och bearbetat materialet, vilket är något 

Patel och Davidsson (2003) menar är en metod som används med fördel. Hundeide 

(2003/2006) menar att man i en tolkande ansats försöker släppa de värderingar och normer 

pedagogen bär på och istället se med öppna ögon på vad som sker och försöka inta barnets 

perspektiv.  

Genom att vi efter varje observations och intervjutillfälle har analyserat materialet direkt efter, 

har vår förståelse vuxit fram allteftersom. Vi anser att denna metod har bidragit till att vi har 

fått en större förståelse för barnens egna tankar och handlingar. Vi har kunnat bearbeta 

materialet omgående efter observationerna och intervjuerna, men även att vi har kunnat gå 

tillbaka för att se om vår analys varit riktig genom att eventuellt kunna se ett mönster i 

barnens handlingar. Våra tolkningar har växlat mellan vår förståelse och möten med nya 

tankesätt genom att vi tillsammans har kunnat reflektera och berätta hur vi ser på händelserna. 

Vissa händelser som en av oss har uppfattat på ett sätt har kanske den andra av oss uppfattat 

på ett annat sätt och detta har i sin tur lett fram till vår förståelse varför barnen leker och 

tänker som de gör.  

 

6.1.4 Reliabilitet och validitet. 

Vi har under intervjuerna varit medvetna om att barnen kunde svara efter vad de trodde att vi 

ville att de skulle svara, och har därför försökt att öka reliabiliteten genom att under intervjun 

formulera om frågorna och ställa följdfrågor för att svaren skulle bli så äkta som möjligt. 

Bjørndal (2002/2005) skriver att nackdelen med intervjuer är att intervjuarens egna 

uppfattningar kan färga av sig och på det viset påverka den som blir intervjuad. Bjørndal 

påpekar också att bara genom att vara medveten om en sådan felkälla begränsar effekten som 

sådan. Vi kan dock inte vara helt säkra på att barnen har svarat efter sina egna tankar eller om 

de har svarat efter vad de tror att vi vill veta. För att öka reliabiliteten dvs. tillförlitligheten på 
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registreringarna av våra intervjuer och observationer så valde vi att spela in intervjuerna och 

spela in barnens lek under observationen samt att vi förde små korta noteringar i loggboken. 

Videoinspelningarna, ljudupptagningarna, och loggboksanteckningarna har vi gjort för att vi 

systematiskt ska kunna analysera hela materialet utan att missa någonting. Samtidigt använde 

vi oss av inspelningarna för att se om validiteten fanns där, dvs. att vi verkligen har fått svar 

på de frågor vi ville ha svar på för att vi senare skulle kunna stärka vårt syfte och de 

frågeställningar som vi ville ha svar på. Rummet som vi genomförde intervjuerna i var det 

aktuella rummet vi ställde frågor om. Vi valde att sitta i det aktuella rummet för att ytterligare 

säkerställa reliabiliteten genom att barnen samtidigt skulle kunna se rummet under intervjun 

och minimera en hopblandning av rum och eventuella missförstånd.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Under våra intervjuer och observationer har vi fått ta del av hur barnen utnyttjar rummet och 

vad de anser om det. Rummet som vi valde ut var det rum som barnen mestadels befann sig i 

och de hade mycket potential till förändring eftersom det var väldigt stort med öppna ytor, 

väggarna var kala och det fanns väldigt lite för barnen att göra i det. Barnen lekte utifrån de 

förutsättningar som fanns att tillgå. Det vi kan konstatera är att vi har sett att den fysiska 

miljön på förskolan absolut påverkar barnen och deras sätt att leka  

När det gäller möbleringen i den fysiska miljön, möbler så som bokhyllor, matbord, 

rumsavdelare, soffor, kuddar, bord m.m. har vi kommit fram till att det har en stor betydelse 

var dessa står. Till exempel om stora möbler står längs väggarna kan det skapa stora öppna 

ytor mitt i rummet, vilket inbjuder barnen till att springa. När vi flyttade ut matbordet så att 

det stod mitt på golvet reducerades barnens möjligheter till spring, vilket vi tror gjorde att 

barnen nu kunde leka ifred i de olika stationerna, de behövde inte längre bli störda av de andra 

barnen som sprang omkring, vilket visar att möbleringen har betydelse. Detta kan vi koppla 

till Eriksson (2000) som i sin undersökning har kommit fram till att tillgången till flyttbart 

material utgör ett tydligt samspel mellan den fysiska miljön och barnens lek, att barnen då kan 

ändra och anpassa miljön så att det passar just deras lek. När vi möblerade om såg vi att 

barnen började bygga mer med lego vid det nya bordet, och de började leka mer i köksvrån. 

Köksvrån förvandlade barnen till en kiosk genom att göra den ena bokhyllan till en disk där 

de skulle sälja maten som fanns i köket. Detta var inte alls vår tanke när vi flyttade dit 

bokhyllan, vår tanke var att förändra köksvrån till ett rum där barnen kunde få vara ifred och 

leka. Detta visar att det är viktigt med tillåtande pedagoger som låter barnen göra egna 

ändringar, och att det även är viktigt att det finns flyttbart material som barnen kan utnyttja, 

vilket även Fristorp och Lindstrand (2012) påpekar. De skriver att vissa saker som de vuxna 

har en viss avsikt för kan barnen använda på ett helt annat sätt.  

När det gäller placeringen av leksaker så såg vi att det påverkade barnen till en viss del var 

dessa låg. Vissa saker började barnen leka mer med när vi placerade om dem, som till 

exempel utklädningskläderna, medan andra saker fortsatte att vara ointressanta, som till 

exempel riddarborgen och dockhuset.  Nya leksaker som till exempel bilarna som vi tillförde, 
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blev en stor tillgång för barnen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att den 

pedagogiska miljön ska vara utformad så att barnen utvecklas i ett lustfyllt lärande där 

kreativitet och skaparlust råder.  

När vi tillförde mer ”mysbelysning” märkte vi att stämningen blev mer lugn, barnens lekar 

blev lugnare och därför tror vi att även ljussättningen i ett rum har betydelse för den fysiska 

miljön och barnens sätt att leka. Legobordet blev en ny lekplats för att bygga på och det som 

också blev intressant var att de barn som mest sprang omkring tidigare satt oftast vid 

legobordet och kunde sitta där mycket länge. Legobordet var helt klart en tillgång och hade en 

stor betydelse för leken. 

När vi flyttade på utklädningskläderna från lådorna i köksvrån till krokar bredvid den stora 

spegeln försökte vi att göra dem mer synliga, vi såg då att barnen uppmärksammade dessa 

mycket mer. De började använda sig av kläderna i sina lekar. Här ser vi att det är viktigt att 

miljön i rummet lockar och inspirerar barnen till att leka, leksakerna behöver synliggöras. 

Detta är något som även Nordin-Hultman (2010) trycker på. Hon menar att det är viktigt att 

pedagogerna ser till att materialet på förskolan är tillgängligt, men även att det är synligt för 

barnen så att det lockar till lek. Även Lpfö 98 (2010) trycker på detta. De skriver att 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet. Den 

ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (s.6)  

Vår tolkning av borgen som leksak är att barnen tidigare hade ett syfte med den, att de själva 

fick bygga ihop den, leka med den och sedan riva den, och när pedagogerna limmade ihop 

den tappade den sitt värde. Barnen verkade inte riktigt veta vad de skulle göra med den och 

hur de skulle leka med den, trots att vi på olika sätt försökte att väcka liv i den. När vi 

intervjuade ett barn om borgen sa hon att den var tråkig och trasig och hon ville inte leka med 

den. Kan det ha varit så att barnen slutade att leka med borgen för att syftet med borgen inte 

fanns kvar eller kan det ha varit så enkelt att just de barnen inte var intresserade av att leka 

med borgen. Vi tolkar detta som att möbleringen och placeringen av borgen inte hade någon 

betydelse för den här barngruppen, de ville helt enkelt inte leka med den. På så sätt är det 

viktigt att man vid utformningen av den fysiska miljön tar vara på barnens intressen just nu, 

vad det är som intresserar dem. Det är viktigt att barnen får säga sitt och vara med i 

utformningen av rummet. Läroplanen trycker på detta, det står i Lpfö 98 (2010) ”De behov 

och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.” (s.12). Inom det 

sociokulturella perspektivet är barnets delaktighet viktig för skapandet av ny kunskap menar 

Vygotskij (1995). Han anser att leken därför är viktig för lärande och när barnet får vara 

delaktig blir barnet motiverad och finner intresse för leken.  

 

Dockhuset var också en leksaksmöbel som barnen inte var intresserade av trots att vi försökte 

göra huset mer attraktivt för dem. Vi frågade en pedagog om huset. Hon hade också noterat 

att barnen inte lekte med huset, men berättade samtidigt att under tidigare år så hade 

avdelningen använt sig mycket av babblarna som stöd till några barn och då hade babblarnas 

hus varit ett hus som barnen ofta lekte med.  Här spelade alltså placeringen av huset inte 

heller någon roll, barnen var inte intresserade av det just nu. Björklid (2005) menar också att 
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utformningen av miljön ständigt måste vara i förändring efter barnens intressen. De Jong 

(1998) förespråkar att förskolepersonalen ska utvärdera lokalerna genom att göra 

observationer och intervjua barnen för att se var barnen leker och hur de leker. Vi ser det som 

att leksaker som barnen inte leker med och som de själva känner att de inte har något utbyte 

av kanske pedagogerna skulle lägga undan ett tag. 

Innan ommöbleringen lekte barnen ofta doktor i soffan, vilket de slutade med när vi möblerat 

om. Detta visar också på att förändringar i den fysiska miljön påverkar barnens sätt att leka. I 

och med att vi flyttade soffan försvann doktorsleken och barnen började istället leka andra 

lekar i soffan. Soffan tappade sitt syfte som ”doktorsmottagning”. Dock kan detta även bero 

på att vi tog in nya saker som barnen kunde leka med, det fanns mer att göra i rummet. 

 

6.2.1 Sammanfattning av resultatet 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet utifrån forskningsfrågorna. 

På vilket sätt leker barnen i rummet? 

Barnen leker efter de förutsättningar som de har att tillgå i det fysiska rummet. När rummet är 

stort och öppet inbjuder det barnen till att springa omkring och vara högljudda. Om det finns 

lite leksaker i rummet som intresserar barnen blir det mycket konflikter kring de få saker som 

finns och barnen blir lätt rastlösa, det finns inte så mycket för dem att göra. Barnen leker efter 

sina intressen och det som intresserar dem, alltså spelar det inte alltid roll vilket material som 

finns tillgängligt. Är det något som inte intresserar barnen, leker de inte med det. Det är därför 

viktigt att se över miljön och förändra den efter barngruppen och deras intressen just nu. Sen 

finns det självklart andra faktorer som också spelar in när det gäller miljön. Psykosociala 

miljön som närvarande pedagoger och om pedagogernas har ett tillåtande förhållningssätt. Till 

exempel var det en dag en pedagog som uppmärksammade att det var oroligt i barnens lek, 

hon satte sig ner vid legobordet och började bygga. Barnen samlades runt henne och ville vara 

med. Det visar hur viktigt det är med en närvarande pedagog som finns där och kan styra upp 

leken när den blir för orolig. 

Hur upplever barnen den fysiska miljön i rummet? 

När vi intervjuade barnen om deras lekmiljö sa de att miljön i rummet var stökig och 

högljudd. Eftersom att även vi upplevde deras lekmiljö innan förändringen som stökig och 

högljudd kan vi se att deras upplevelser överensstämde med våra. De upplevde även rummet 

som tråkigt och att de saknade leksaker, vilket även vi upplevde. Vi kan naturligtvis inte vara 

helt säkra på att deras svar är vad de själva tyckte eller om det var något som de trodde att vi 

ville att de skulle svara, men vi tolkar det som att det är vad de kände just då. 

Hur påverkas barnens lek om den fysiska miljön i rummet förändras? 

Barnens lek efter ommöbleringen förändrades avsevärt. Barnen fick stationer att välja mellan, 

mer lekmaterial tillfördes, det blev lugnare och barnen lekte mer med sakerna och framförallt 

så minskade det okontrollerade springet i rummet. Vi kan inte veta om detta är något som 

kommer att hålla i sig även efter undersökningen eller om det bara var nyhetens behag just då. 
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Innan vi möblerade om i rummet noterade vi mycket oroligheter och mycket spring i rummet. 

Vi försökte att skapa små stationer vilka barnen kunde välja att leka i, de kunde varva mellan 

olika aktiviteter som legobygge, mys och lek i garderobskojan, lek i köksvrån m.m., vilket vi 

upplevde gjorde att det blev lugnare. Vi såg klart och tydligt att det var bra att skapa 

lekstationer. När barnen fick tillgång till olika lekstationer där de kunde välja olika aktiviteter 

minskade oroligheterna och konflikterna i rummet. Folkman och Svedin (2003) menar också 

att pedagoger i förskolan bör skapa olika platser för barnen att leka på och att barnens lekrum 

ska vara en utmaning till barnen där de har möjlighet att utvecklas och erövra nya kunskaper. 

Vi ser här att man som pedagog hela tiden måste vara uppmärksam på barnens lekar och hela 

tiden förändra deras lekmiljö så att det ska bli så lustfyllt som möjligt för barnen och att 

lekmiljön är utformad efter deras intressen just nu, vilket även Björklid (2005) betonar. Hon 

skriver att barnens intressen och aktiviteter förändras med tiden och att utformningen av en 

lokal inte får vara statisk och att den ständigt måste vara i förändring, den fysiska 

inomhusmiljön måste inspirera barnen till att vara aktiva i sitt utforskande och upptäckande. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver också att den fysiska miljön inte bör vara 

statisk och att den ska kunna förändras beroende på vad barnen är intresserade av och det är 

viktigt att barnen själva ska kunna möblera och om de till exempel vill kunna skärma av en 

del av rummet.  

Hur upplever barnen förändringar i den fysiska miljön? 

När vi frågade barnen i intervjuerna om vad det tyckte om rummet nu och hur de upplevde 

förändringarna så var det mestadels positiva svar vi fick, barnen tyckte det var bra att vi hade 

gjort det mycket roligare i rummet och de flesta tyckte att flyttningen av bokhyllorna som 

rumsavdelare till köksvrån var roligast för nu kunde de leka kiosk där. Barnen verkade 

uppleva förändringarna väldigt positivt, vilket även vi märkte av. Vi märkte att det blev 

mycket lugnare i rummet och att barnen nu verkligen lekte fler lekar i de olika stationerna. 

Men vi kunde även uppleva att barnen inte var vana vid större förändringar, det tog ett tag 

innan de började leka vid de olika stationerna som vi hade utformat. Vi tror att det är viktigt 

att pedagogerna måste vara tydliga och synliggöra de lekstationer som finns och vad de olika 

lekstationerna är till för, men även låta barnen skapa egna nya stationer av dem, som barnen 

till exempel gjorde när de skapade en kiosk av köksvrån.   

Hur kan man styra lekens innehåll genom den fysiska miljön? 

Vi upplever att lekens innehåll genom den fysiska miljön går att styra till en viss del, men det 

gäller att ta reda på vad barnen är intresserade av. Vet man inte det, så är det svårt att styra 

dem i leken, det måste vara något som lockar och inspirerar dem till lek. Vi tror att pedagoger 

måste vara öppna för att göra ändringar i miljön, miljön får inte bli statisk. Vi tror att lekens 

innehåll går att styra en hel del genom placeringen av möbler och lekmaterial, vilket även 

Björklid (2005) betonar. Hon menar att möblering och leksaker är två viktiga faktorer i den 

fysiska miljön som samspelar med varandra.   

 



35 
 

7. Förslag till vidare forskning 

 

Under vår studie har det dykt upp många tankar kring andra vägar som man hade kunnat 

studera. Något som vi märkte under våra observationer var hur viktigt det är med närvarande 

pedagoger i rum där barnen leker. Vi märkte att om det fanns en pedagog i rummet var det 

inte alls lika många konflikter, då denna pedagog kunde gå in och styra leken när den började 

spåra ur. Vi känner att detta hade kunnat vara något att forska mer kring.  

Hur viktigt är det med närvarande pedagoger i rummet där barnen leker? 

Hur påverkar pedagogernas närvaro barnens lek och konflikter mellan barnen? 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor före möbleringen: 

Vad tycker du om det här rummet? 

Vad tycker du om att leka med i det här rummet? 

Finns det något som du inte gillar i det här rummet? 

Hade du velat ändra på något i det här rummet? 

 

Intervjufrågor efter möbleringen: 

Vad tycker du om det här rummet? 

Vad tycker du om att leka med i det här rummet? 

Finns det något som du inte gillar i det här rummet? 

Hade du velat ändra på något i det här rummet? 

Vad tyckte du om att vi satte för hyllan in till köksvrån? 

Vad tycker du om att vi flyttade borgen? 
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Bilaga 2 

Rum innan förändring 

 

  Fönster Fönster Fönster Fönster Fönster Fönster Fönster
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Bilaga 3 

Rum efter förändring 

 

  Fönster Fönster Fönster Fönster Fönster Fönster Fönster

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

Möbler som är flyttade markeras med streckade linjer och möbler som är tillförda är 

markerade med en mörk heldragen linje.  
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Bilaga 4 

 

Brev till föräldrar 

 

Hej föräldrar och vårdnadshavare! 

Vi är två högskolestuderande som läser sista terminen på Förskollärareutbildningen på Luleå 

tekniska universitet. Vi kommer under några veckor göra en studie om den fysiska miljön och 

vad den har för betydelse för barnens lek på förskolan. 

Vi kommer att göra observationer av barnen och intervjua några av dem och vill härmed få ert 

godkännande till detta. Alla barn i studien kommer att anonymiseras.   

 

 

Var vänliga att kryssa i om ni godkänner detta eller ej. 

 

Barnets namn: …………………………………………. 

JA:                  

NEJ: 

 

 

Med vänliga hälsningar Malin Drugge och Mia Hiltula. 

 

 


