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Sammanfattning 

Detta arbete kommer att handla om barnens perspektiv på miljön i förskolan. Det vi 

ville ha fram med arbetet är hur barnen tolkar de olika miljöerna utifrån barnens 

perspektiv och hur barnen påverkas av de olika miljöerna och materialet. Miljöerna som 

vi tittat på är inomhus, ute på gården och i skogen. Vi har använt oss av intervjuer med 

femåriga barn och observationer av dem i de olika miljöerna på två olika förskolor. Vi 

har använt oss av kategoriseringar för att analysera barnens svar på intervjufrågorna i 

dessa kategorier framkom saker som man kan hålla i/ transportera, bli transporterade av/ 

bli buren av och saker som barnen saknar. Vi kom fram till att barnen saknar material i 

de olika miljöerna och att mycket material inomhus är platsbundet. Vi har sett att barnen 

är begränsade av både rummen och materialen. Vi såg även att barnen är mer rörliga 

utomhus och i skogen än de är inomhus enligt både intervjusvar och observationer. Vi 

har uppmärksammat att det finns mer behov av pedagogernas närvaro inomhus än i 

utomhusmiljöer. Vi har sett i våra observationer en koppling mellan hur barn leker och 

ytan som de har att använda sig av. Vi har uppmärksammat att läroplanen för förskolan 

inte har barnens perspektiv i fokus utan har enbart ett barnperspektiv. 

 

Nyckelord: Barnens perspektiv, miljö, förskola, material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
Alla människor är vi unika individer med egna upplevelser och erfarenheter som vi bär 

med oss. Vår barndom har varit präglad av olika miljöer och upplevelser, vilka har 

format oss till de vi är idag. Samhället förändras och vi med det och det innebär att 

förutsättningarna skiljer sig åt för oss människor över tid. De miljöer som barnen möter 

i sin vardag påverkar dem och kan både öppna upp för möjligheter och skapa 

meningsfullhet, men samtidigt vara ett hinder beroende på vad miljön signalerar och 

barnets tidigare erfarenheter av miljön. Vi har båda personligen många minnen från vår 

barndom en hos farmor och farfar i fjällen dit hon åkte en stor del av all ledig tid under 

sin uppväxt. Där lekte hon ofta utomhus och i skogen med både syskon och kusiner, och 

vintertid med mycket snö att leka i och åka skidor både på längden och utför samt åka 

skoter och fiska. Detta har format henne till den hon är idag med ett stort behov av att 

vara utomhus och i skogen. Skogen är vår favoritmiljö och det känns som vårt andra 

hem. Så vi har många fina minnen av utemiljön från när vi var små och spenderade 

större delen av dagarna utomhus. Miljön spelar stor roll och har en otrolig betydelse för 

människans utveckling, trivsel och trygghet. Intresset att just skriva om miljön i 

förskolan fick vi av vår lärare Björn Ansnes som vi hade i en biologikurs ”där har ni 

något att skriva om” sa han när vi diskuterade att barnen verkar vara lugnare ute i 

skogen. Vi vill tacka barnen för deltagande i vår studie och personalen på förskolorna 

som varmt välkomnat oss att ta del av deras vardag i verksamheten. Till våra nära och 

kära som härdat ut med oss under denna tid då arbetet har stått i fokus med många 

timmar som spenderats vid böcker, artiklar och datorn.  
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Inledning 
Många barn vistas i förskolemiljön långa dagar och hur påverkas de av miljöerna som 

de vistas i. Det sägs att miljön är den tredje pedagogen, men är den det ur ett barns 

perspektiv? Många förskolor idag arbetar utifrån en Reggio Emilia inspirerad miljö som 

bidrar till barnens utveckling. I ett samhälle där barngrupperna ökar i förskolan blir 

anpassning av miljöerna utifrån den aktuella barngruppens intressen och behov svåra att 

genomföra. Tid till planering av en stimulerande miljö som grundar sig på läroplanens 

riktlinjer kan stöta på vissa svårigheter när förutsättningarna inte finns. Det är mycket vi 

inte vet om vad barnen erfar, men genom att få mer kunskap om barns perspektiv så kan 

vi få en djupare förståelse för hur de upplever sin miljö i förskolan. Enligt läroplanen 

behöver vi ta till vara på barnens behov och intressen som de har och använda dessa när 

man utformar miljön och planerar för verksamhet (Skolverket, 2016).  

 

Vetskapen om barnens egna intressen gör det möjligt för förskollärarna att utforma 

miljön i verksamheten utifrån barnens önskemål och behov. Miljön i förskolan har en 

direkt koppling till barnens förutsättningar för socialt samspel och utveckling. Den 

fysiska och sociala miljön har en nära anknytning, vilket påverkas av miljöns 

utformning. Utformningen av rum i förskolan har även stor betydelse för barnens 

lekgemenskap och hur de utvecklar sina sociala relationer (de Jong, 2010).  

 

Vi har valt att utgå ifrån barnens perspektiv, men i bakgrunden så kommer både barnens 

perspektiv och barnperspektivet involveras eftersom vi vill jämföra vår studie med 

styrdokument och handledningslitteratur. Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide 

(2013) menar att med barnens perspektiv menas det att barnen har en egen syn på sin 

omvärld baserat på deras tidigare erfarenheter och uppfattningar. Barnperspektivet 

innebär att de vuxna försöker närma sig barnens värld utifrån tidigare erfarenheter, 

handlingar samt barns tolkningar. 

 

Syfte 
Vårt syfte är att undersöka barns platser för lek, barnens perspektiv på de olika 

miljöerna för lek. Vår frågeställning lyder: Hur uppfattar barnen de olika miljöerna inne, 

ute på gården och ute i skogen utifrån barnens perspektiv i förskolan? 

 

Bakgrund 
 

Barnens perspektiv på miljön 
Skolverket (2016) menar att vid planering och utformning av förskolans miljöer så bör 

barnens behov samt intressen vara viktigast. Barnens ansvar bör tillåtas växa med 

barnens individuella förmåga och sociala utveckling. I artikel 12 står det att 

”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter 

ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” 

(Utrikesdepartementet, 2005). Skolverket (2016) menar vidare att barnen på förskolan 

behöver utifrån sitt perspektiv få möjlighet att koppla av och leka i viss avskildhet. 

 

Björklid (2005) och Åberg och Lenz Taguchi (2012) påstår att pedagogerna måste vara 

medvetna och verkligen lyssna på vilka barnens behov och intressen är, om de använder 
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det som utgångspunkt vid utformning av miljön så ger vi barnen möjlighet att påverka 

och vara delaktiga i sin miljö. Åberg och Lenz Taguchi (2012) utgår ifrån barnens 

perspektiv och menar att den pedagogiska verksamheten vilar på demokratins grund, 

vilket de menar innebär att vi aldrig någonsin kan välja bort att lyssna på barnen. De 

menar även att pedagogerna har ansvar för att se vad barnen gör i förskolemiljön och 

forma miljön därefter. Att se vilka material som barnen använder och inte använder. De 

menar att om vi försöker närma oss barnens perspektiv och lyssnar på barnen att endast 

då kan vi skapa en meningsfull miljö som väcker barnens lust och nyfikenhet. 

Pedagogerna ansvarar för att resonera med barnen och bjuda in till diskussion om 

miljön och sedan ta beslut tillsammans med barnen. 

 

Norðdahl & Einarsdóttir (2015) menar att barn upplever platser på sina egna villkor och 

lär av dem, dessa platser kan påverka barns identiteter och relationer. De menar vidare 

att för att kunna hjälpa barnen känna befogenhet så måste vi hitta ett sätt för barn att 

delta i och interagera med sin vardagsmiljö. Resultatet av Norðdahl & Einarsdóttirs 

(2015) studie är att barnen vill ha olika möjligheter i sin utomhusmiljö för olika sorters 

lek. För barnen var det viktigt med fysiska aktiviteter t.ex. att klättra i träd, de ville vara 

säkra, de ville utforska saker, interagera med andra barn och vuxna, hitta eller att skapa 

ett bo (ett ställe där de får vara ifred och leka på) och att se vackra saker. Många av 

barnen tyckte om lekredskapen på skolgårdarna. Författarna skriver också om att 

mångfalden i miljön var viktig för barnen. 

 

Nadiah Sahimi (2010) lyfter i sin studie vikten av att kunna närma sig ett barns 

perspektiv för att få en ökad förståelse om barnets intentioner och uppfattning av sin 

omvärld. Hon menar att vuxna ibland kan tro att de vet hur barn tänker och tolkar sin 

omgivning, men att det sedan blir tydligt att deras uppfattningar skiljer sig åt. I studien 

fick 4–5 åringar själva ta kort på det de tyckte bäst om. Det studien visade var att barnen 

tog flest bilder på utomhusmiljön. Barnens tillgång till utomhusmiljön skiljde sig mellan 

4 åringarna och 5 åringarna då de yngre barnens klassrum låg på bottenplan medan de 

äldre barnen hade sitt klassrum på våningen över. Detta medförde att tillgängligheten i 

att vistas utomhus var olika och detta synliggjordes i analysen av bilderna då det visade 

sig att 4 åringarna tog mest bilder utomhus och 5 åringarna inomhus.  

 

Änggård (2012) belyser skillnaden mellan barnens platser och platser för barn. Hon 

menar att vuxna har egna föreställningar om hur platser för barn bör vara utformade 

utifrån barnens behov. Änggård (2012) syftar till att platser får en egen identitet när de 

används och förändras utifrån intentioner och intresse. Barnens platser kan synliggöras 

av att barnen ofta leker på just den platsen ensam eller med andra barn. Barnen tar 

platsen i besittning och skapar meningsfullhet och de intentioner barnen har med en 

plats behöver inte överensstämma med de vuxnas. Barnen kan även skapa egna platser 

utan de vuxnas vetskap för att de har egna kamratkulturer och regler i sitt samspel. 

Barnens agens gör att platsen kan manipuleras av barnen för att uppnå ett önskat mål. 

 

Barnperspektiv på miljön 
Skolverket (2016) menar att det är av stor vikt att förskolans miljö både inne- och 

utomhus är anpassad till alla barn som vistas där och att man kan bedriva en varierad 

verksamhet. Både miljön och materialet bör vara utformat så att det främjar lek och 

lärande på olika sätt och möjliggör både skapande, lugna aktiviteter och aktiviteter med 

rörelse. Utemiljön bör ge möjlighet till utforskande och även platsbundna lekar. 

Skolverket (2016) menar också att man måste kunna ändra miljön över tid eftersom det 

hela tiden blir nya barngrupper och behoven ser då olika ut. Miljön ska utformas och 
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organiseras så att barnen får möjlighet att pröva, undersöka, utforska, experimentera, 

leka, skapa och konstruera. Det är viktigt hur förskolans rum möter barnen eftersom 

barnens lärande sker i samspel med omgivningen där både människor och den fysiska 

miljön samspelar. Alla i förskolan är medskapare av miljön (Skolverket, 2016). 

I läroplanen står det att förskolechefens ansvar är att tillgodose barnen en bra miljö med 

material som främjar lärande och utveckling hos barnen (Skolverket, 2016). 

 

Kragh-Müller, Orsted Andersen och Veje Hvitved (2012) pratar om rummet som den 

tredje pedagogen ur ett barnperspektiv baserat på Reggio Emilia pedagogiken, vilket de 

anser bidrar till en positiv utveckling hos barnen samt ett lärande. Grunden för Reggio 

Emilia baseras på en konstruktivistisk teori där varje individ formar sin verklighet och 

tolkar sin omvärld utifrån pågående processer och tidigare erfarenheter. De menar att 

barnets perspektiv på en miljö som är meningsfull för dem kanske inte alla gånger 

överensstämmer med vår syn på en miljö som är betydelsefull. För att synliggöra 

barnens perspektiv och närma oss deras perspektiv så krävs engagerade pedagoger som 

skapar nära relationer med barnen och intresserar sig för barnens tankar och åsikter. De 

menar att den miljö som barnen vistas i har stor påverkan på deras utveckling. I en miljö 

som stimulerar barnen och utgår från deras intresse kan de samspela med andra barn, 

vilket främjar språket, sociala samspelet och problemlösningar. En planerad miljö i 

förskolan som signalerar till barnen vad ändamålet är till för och uppmuntrar dem att 

använda sig av rummets egenskaper och material bidrar till en meningsfullhet och 

främjar deras utveckling (Kragh-Müller, Orsted Andersen och Veje Hvitved, 2012). 

Persson Gode (2011) påpekar vikten av att erbjuda barnen i förskolan en så rik och 

varierande miljö som möjligt eftersom det bidrar till en ökad förförståelse och kunskap 

hos barnen som de olika miljöerna bidrar med.  

 

Ouvry (2003) hävdar att utemiljön, även om det är bara ett litet område, tillåter och 

uppmuntrar barn att återuppleva sina erfarenheter genom deras mest naturliga kanal: 

rörelse. Möjligheten för rörelse är därför ett mycket betydande skäl för att ge små barn 

tillgång till utemiljö. Utomhus kan barnen springa och hoppa av glädje, eller skrika med 

glädje och spänning, samt stampa av ilska. Barnen kan stärka musklerna och förbättra 

sina motoriska färdigheter om de får chansen att klättra, knuffa och dra runt tunga saker, 

och att svänga - som alla saker barnen tenderar att göra naturligt när de leker och 

utforska sin omgivning. Medan barnen drar nytta av friheten att utöva sin motorik, ges 

förskollärare möjligheter att identifiera färdigheterna i barnen, för att hjälpa barnen att 

bli medvetna om sin växande kompetens och att lära sig nya färdigheter. Regelbunden 

fysisk aktivitet under de första åren hjälper till att ställa in ett mönster för kondition 

resten av deras liv. Om barn har begränsat med utrymme både hemma och på förskolan 

eller förskoleklass kan de nekas den typ av lärande och utveckling som bara kan vinnas 

i den fria utomhusmiljön.  

 

Ouvry (2003) anser också att vissa möjligheter bara händer utomhus som t.ex. 

upplevelsen av en förändring av vädret, hitta en koloni av myror under en stor sten, alla 

dessa motiverar barn till fysiskt och psykiskt engagemang, och kan endast ske utomhus. 

Alla lärandemålen kan uppnås ute medan barns hälsa och välbefinnande också ökar. Ute 

kan barnen springa snabbt - även i små uteplatser. De kan skrika och skrika och ta reda 

på vad deras kroppar verkligen kan göra. Höga aktivitetsnivåer och störande beteende är 

i allmänhet inte tecken på beteendeproblem hos små barn, utan är normala och typiska 

för förskolebarn. Men forskning har visat att i miljöer som gör det möjligt för barnen att 

röra sig, att samarbeta med andra och ta många pauser under stillasittande aktiviteter så 

blir dessa barn lättare att hantera. 
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de Jong (2010) menar att förskolans fysiska miljö inte är lika framträdande som den 

sociala miljön i läroplanen för förskolan och fokus hamnar mer på individen och 

samspelet mellan varandra. Hon anser att den fysiska miljön har stor betydelse för 

barnen och en väl utformad miljö främjar barnens utveckling och lärande. de Jong 

(2010) menar även att människan samspelar både med andra barn och pedagoger och 

även miljön de vistas i och därför kan inte något utesluta det andra. Utformningen av 

miljön i förskolan styrs av vissa förordningar i form av lagar med specifika riktlinjer 

och rekommendationer om miljön ur ett lärandeperspektiv. Förskolans uppbyggnad är 

baserat på aspekter som lärande, undervisning, lek och fostran, vilket de Jong (2010) 

menar kan bidra till att miljön styrs utifrån dessa i utformningen och att barnens 

perspektiv på miljön inte synliggörs. Tolkningar av dessa riktlinjer kan bli olika i 

kommunerna och därför kan det vara stora skillnader gällande förskolans miljö. Hon 

menar vidare att vår syn på vad barn behöver har legat till grund för hur miljön ska se ut 

när vi ser tillbaka genom åren och det synsättet finns fortfarande kvar trots att 

läroplanen hävdar att barnens perspektiv ska främjas och inflytande ska ges. Hon anser 

att miljön måste vara föränderlig och anpassas i förhållande till nya barn och grupper 

med andra intressen samt ny personal. de Jong (2010) lyfter vikten av att strategiskt 

analysera rummen för att på bästa sätt kunna skapa de rum som eftersträvas. Formen på 

rummen har specifika egenskaper som kan både begränsa och främja utvecklingen för 

barnen i förskolan. 

 

Utifrån ett Reggio Emilia baserat tankesätt anses miljön vara lärorik om den ges 

möjlighet till att vara det. Pedagogernas förmåga att närma sig barnens perspektiv 

skapar bättre förutsättningar till att skapa en meningsfull miljö. De hävdar i sin artikel 

att barnens syn på miljön är kopplat till egna erfarenheter och barnen ser möjligheter i 

miljön baserat på dessa. Små barn gillar också nya objekt att utforska och intressanta 

händelser att observera. Barn värdesätter även favoritplatser där det finns möjligheter 

till social tillhörighet och kreativ utforskning eller självutveckling. Naturliga miljöer 

stimulerar social interaktion mellan barn, vilket är viktigt för barns utveckling av 

självständighet och oberoende. Det stärker barnens påverkan av livets stress och hjälpa 

dem att hantera motgångar samt förbättrar barns kognitiva utveckling genom deras 

medvetenhet, resonemang, och observationsförmåga (Strong-Wilson och Ellis, 2007). 

 

Begränsningar och möjligheter i miljö och material 
I läroplanen för förskolan kan man läsa att så barnens fysiska miljö både kan skapa 

förutsättningar och hinder för deras lek och lärande. I många fall i förskolan är rummen 

laddade med regler om vad man får och inte får göra, och även materialet kan vara svårt 

att nå eller inte tillåts användas på olika sätt. Om barnen upplever miljön som 

otillgänglig och understimulerande leker och utforskar barnen inte i den miljön och 

detta kan hämma barns utveckling på olika sätt. Relationer i förskolan påverkas också 

av miljön, som signalerar vilket beteende som förväntas, vilka möten som är möjliga 

och vilka aktiviteter som kan utföras (Skolverket, 2016). 

 

Skolverket (2014) hävdar att olika förutsättningar skapas genom miljön och även 

möjligheter att forma det pedagogiska arbetet i förskolan. Om en pedagogisk miljö är 

bra så väcker den lust att lära, nyfikenhet och intresse hos barnen. Miljön har stor 

betydelse för barnens utvecklingsmöjligheter och miljön bör vara stimulerande och 

anpassas och förändras utifrån barnens och verksamhetens behov. 

Utbildningsdepartementet (2010) menar att en sak som ska följas upp i förskolan är hur 

tillgänglig miljön är både inom- och utomhus och hur den är organiserad även vilket 
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material som finns och hur tillgängligt det är samt hur det används för att stödja och 

utmana barn i deras lärande och utveckling. 

 

I Julie Ernst (2014) studie visade det sig att de hinder som finns för utevistelse i 

förskolan är avstånd, väder, tidsbrist och säkerhetssynpunkter samt att förskollärarnas 

egna erfarenheter av att vistas i naturlig miljö påverkar deras förhållningssätt och att 

prioritetsvärdet minskar om pedagogerna inte föredrar att vara ute. Hon nämner även att 

en variabel kan vara placeringen av förskolorna och att det kan skilja sig åt hur 

förutsättningarna kan variera utifrån tillgången av naturområden och vistelse i 

utomhusmiljö. Det bör även nämnas att vissa kulturella skillnader hos deltagarna i 

studierna kan påverka resultatet.  

 

Hirose, Koda och Minami (2012) menar att förutsättningarna för barn i Japan att ha 

tillgång till ytor och platser att leka på samt tillfällen att leka med andra barn har 

försämrats då det anses vara en säkerhetsrisk. Författarna undersökte skillnader i hur 

barns lek påverkas av miljön. Studien är gjord på en förskola i Japan och barnen som 

observerats är 3 åringar och 5 åringar. Det som de kunde synliggöra från studien var att 

oftast använde sig barn av konstruktiv lek inomhus och funktionell lek utomhus. Det 

förekom vissa avvikelser och miljöerna erbjöd barnen olika lekmaterial. Barnens 

utrymme för att leka styrdes av den dagliga verksamhetens rutiner och planering. 

Utomhusmiljön påverkade barnens lek, inomhusmiljön och resultatet var att miljön inte 

var könsbundet. Barnen anses ha lättare att anpassa sig till olika miljöer och kan ställa 

om sig utifrån de förutsättningar miljön erbjuder. De hade förmågan att hitta nya lek sätt 

utifrån de olika miljöerna och detta främjade deras sociala och kognitiva utveckling. 

Miljön hade en påverkan när det gällde att motivera och stimulera barnen samt att 

behålla intresset i den aktuella leken (Hirose et al., 2012). 

 

Nordin - Hultman (2009) anser att mycket material i förskolan placeras högt upp och 

blir otillgängligt för barnen, därför finns det mycket material som sällan används. 

Barnen har heller inte tillgång till alla rum hela tiden och olika material hålls isär och får 

inte blandas. Detta skapar begränsningar för barnens utveckling och lek. 

Personalkrävande material planeras bort och detta material har då barnen inte tillgång 

till. Många aktiviteter är tidsreglerade och kontrollerade på förskolan. Hon menar vidare 

att det inte finns så mycket material i förskolan som inbjuder till aktivitet och som 

engagerar barnen. Hon menar även att det finns lite material som är lätt att koncentrera 

sig på och som barnen kan hålla uppmärksamheten på under en längre stund. 

Sammanfattningsvis så visar Eriksson Bergströms (2013) forskning att barnen kan 

skapa mer kollektiva lekar om de har rum och material som är neutrala och 

odefinierade. Då kan barnen också upptäcka mer varierande handlingserbjudanden. 

 

Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer för att närma oss barnens 

perspektiv. Enligt Bryman (2011) så är denna metod lämplig i sociala sammanhang som 

intervjuer med andra människor, där det genom kvalitativ analys går att synliggöra 

individuella förståelser och tolkningar av sin omvärld. Den kvalitativa metod som vi 

valt att använda oss av är enligt Bjorndal (2005) mer flexibel och tolkningsbar samt 

öppen för förändringar under arbetets gång, vilket ger ökade möjligheter till en djupare 

förståelse för den undersökande frågan. Vi har även använt oss av observationer dessa 

har varit icke deltagande observationer där vi iakttar, men inte är deltagande i det som 
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sker och enkel observation som innebär att vi inte har inflytande i det som sker, om 

detta skriver Bryman (2011). 

 

Val av förskolor 
Vi valde förskolor av bekvämlighets val på nära håll för att underlätta att ta sig dit. Vi 

valde att göra olika metoder när vi valde förskolor. En av oss valde en förskola där hon 

redan känner barn och pedagoger för observationer och intervjuer. Den andre valde en 

helt ny förskola för sina observationer och intervjuer. Hon hälsade på i denna förskolan 

innan observationer och intervjuer skulle ske för att skapa en relation och trygghet till 

barnen. Vi använde oss av observationsscheman och penna vid våra observationer. Vi 

använde oss av intervjuer med barn i åldern 5 år. Vi har varit ute på förskolor i 

Mellansverige och gjort våra observationer. Vi har inte observerat enskilda barn utan 

gruppen som helhet, hur stora grupper som leker i respektive miljö, med vad och vart 

och hur många tillsägelser det blir på de olika miljöerna. Vi fokuserar på 5-åringarna i 

våra observationer, men 4-åringarna kommer också att vara med i observationerna 

eftersom 5-åringarna pratar om dessa i intervjuerna. 

 

Våra etiska ställningstaganden 
Vi tog kontakt med förskollärarna på våra avdelningar och frågade om vi fick göra våra 

observationer och intervjuer där för examensarbetet. Vi informerade om vad vi skulle 

göra och tog kontakt med dem innan varje tillfälle för att vara säker på att det gick bra 

att komma just den dagen och tiden. Vi hade en öppen kommunikation med arbetslaget 

på förskolorna under arbetets gång, vilket underlättade vid insamlingen av materialet. 

Vårt arbetssätt var flexibelt och vi anpassade oss till verksamhetens dagliga rutiner 

under besöken i förskolan. Utifrån ett etiskt ställningstagande har vi lämnat ut 

informationslappar gällande de observationer vi ska genomföra och även dokument för 

godkännande av intervjuer och observationer med barn till vårdnadshavarna. Vi har 

försökt skapat en relation till barnen innan observationer och intervjutillfällena för att 

barnen ska veta vilka vi är och känna sig trygga med vår närvaro i barngruppen. Vi har 

tagit hänsyn till barnen i att inte vilja delta och respekterat deras val, vi frågade alltså 

varje barn innan intervjuerna om de ville delta. Vi har varit tydliga med varför vi är där 

och vad vi ska göra. Det etiska perspektivet är mycket viktigt att förhålla sig till i 

samband med observationer och intervjuer. Bjorndal (2005) menar att varje individ 

måste behandlas med respekt i förhållande till situationen och det är av yttersta vikt att 

förstå och kunna läsa av personen för att bemöta hen på bästa sätt. När man närmar sig 

en individs erfarenheter och perspektiv så är det etiska hänsynstagandet av stor vikt. Vi 

har fingerat barnens namn så att ingen ska kunna kännas igen. Vi har tagit del av 

Brymans (2011) fyra forskningsetiska principer innan vi gjorde vår studie och dessa har 

vi nyttjat när vi skrivit arbetet. Dessa principer är informationskravet, de som deltar ska 

bli informerade om meningen med undersökningen samt vilka moment som ingår. Det 

är frivilligt att delta och de kan när som helst avbryta. 

Samtyckeskravet, deltagarna har rätt att själva bestämma sin medverkan och 

minderåriga som deltar ska ha godkännande från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet, personuppgifter på deltagarna ska hanteras varsamt och på ett 

sådant sätt att andra obehöriga inte kommer åt uppgifterna. 

Nyttjandekravet, uppgifterna kring deltagarna ska endast användas i den aktuella 

forskningen det avser (Bryman, 2011). 
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Urval av barn 
Vi har observerat de barn som vi fått tillstånd att observera och som varit på förskolan 

just den dagen och följt dem i deras lekgrupper. Vi har ställt frågor till de 5-åringar som 

fått godkännande och själva godkänt att delta i intervjun. 

 

Barnintervjuer 
Vi intervjuade 5-åringar och valet av ålder på barn gjorde vi med anledning av den 

språkliga förmågan att uttrycka sig då barn i den åldern oftast har ett utvecklat verbalt 

språk och kan förklara och berätta utifrån sitt perspektiv. Doverborg och Pramling, 

Samuelsson (2000) menar att vuxnas sätt att se på saker skiljer sig från barns synsätt 

och att deras tankeutveckling är starkt kopplat till erfarenhet och innehåll. Vi valde att 

intervjua barnen enskilt och inte i grupp och anledningen till det var att vi ville få stor 

variation i svaren från barnen och utan att barnen skulle påverkas av varandra. 

 

Tidpunkt 
Vi valde att göra våra intervjuer på tidpunkter när barnen nyss hade ätit och inte hade 

börjat leka eller deltog i någon annan aktivitet. Observationerna gjordes vid olika 

tillfällen när barnen var i de olika miljöerna inne, ute på gården och i skogen. 

 

Plats 
Platserna för intervjuerna var avskild och ett av rummen var en ateljé med två dörrar 

som gick in till vardera avdelningen på förskolan då de delar på ateljén. Det andra 

rummet var ett personalrum. Observationerna utfördes i de rum och miljöer som barnen 

befann sig i. 

  

Tillvägagångssätt  
Vi frågade barnet som skulle intervjuas om hen ville följa med och prata lite. När vi fick 

bekräftelse att de ville bli intervjuad så placerade vi oss mitt emot barnet så att vi fick 

ögonkontakt. Vi förklarade varför vi skulle ställa frågor och barnet fick möjlighet att 

svara och bekräfta att det gick bra att fortsätta med frågorna. Vi ställde frågorna och var 

noga med att försöka läsa av barnet och i fall det fanns osäkerhet kring att svara på 

någon fråga så tog vi nästa fråga och kunde sedan återgå till frågan i slutet av intervjun. 

Det hände att barn kände ett behov av att röra på sig och det respekterade vi genom att 

ta en paus och intressera oss för vad barnet hade lust att berätta eller visa oss i rummet 

(ateljén med teckningar, pennor, saxar mm och personalrummet med nya spännande 

saker). Vårt tillvägagångssätt med observationerna har varit att vi på avstånd har 

observerat med papper och penna i vilka grupper barnen har lekt, vart och med vad. Vi 

har även uppmärksammat antal tillsägelser i varje miljö dvs. skogen, inne och ute på 

gården. Vi har försökt varit rörliga i vårt sätt att observera och inte varit placerad på ett 

och samma ställe. 

 

 

Bearbetning av materialet 
Vi har kategoriserat svaren från intervjuerna vi haft med barnen. Utifrån våra 

observationer har vi kunnat beskriva de olika miljöerna inomhus, ute på gården och i 

skogen. Vi har delat in svaren genom att skilja på hur miljöerna beskrivs utifrån hur 

barnen använder miljöerna. Det sätt vi har valt att kategorisera på är saker som man kan 

transportera eller bli transporterad av och sambandet mellan miljö och rörelsemönster. 
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Resultat 
 

Vi kommer att inleda med att beskriva miljöerna på de olika förskolorna samt våra 

observationer av miljön för att ha som en bakgrund till hur barnen beskriver miljöerna. 

 

Bakgrund till kategorisering 
Bakgrunden till kategoriseringen av intervjufrågorna är våra observationer av barnen, 

men vi har fokus på intervjusvaren. Observationerna är ett stöd och en komplettering 

när vi tolkar barnens svar från intervjuerna. Vi använder observationerna för att se hur 

barnen använder de olika miljöerna och materialen som finns i dessa miljöer. I våra 

observationer delger barnen oss vad som intresserar dem i de olika miljöerna och hur de 

använder dem. Vi har även kunnat se i våra observationer att på det sätt barnen leker har 

ett samband med storlek av yta att ha till förfogande. 

 

Miljöbeskrivning av inomhusmiljön förskola 1 
När man kommer in till förskolan så finns en hall för skor och en annan för ytterkläder. 

Från hallarna leder en lång korridor till ett stort lekrum med stor öppen yta, där finns en 

rund samlingsmatta, en soffa, en fåtölj och ett bord med några stolar. En stuga som 

ligger i anslutning till det stora lekrummet, där man kan laga mat och leka med dockor. 

Ett målarrum där man kan måla och pyssla men det enda som alltid finns framme är 

pennor och papper samt en whiteboardtavla. Ett “mysrum” med speglar som man kan 

läsa i och klä ut sig. Köket är också ett ställe där barnen får vara och spela spel och 

lägga pussel.  

 

Miljöbeskrivning av inomhusmiljö förskola 2  
Innemiljön är en liten avdelning och består av en hall med toalett, ett rum där barnen tar 

av/på ytterkläderna med hyllor till barnen, en dock/köksvrå, ett samlingsrum, rum med 

bord för att rita/pyssla mm, ett rum med soffa samt ett bord med lego och hylla med 

böcker och ett stort bord, ett pysselrum/måltidsrum, toalett och en ateljé. 

Observationer av inomhusmiljön 
I våra observationer av inomhusmiljön så har vi sett att det finns bestämda platser för 

leksaker samt rum för specifika aktiviteter och att barnen vet detta. Enligt 

observationerna så leker barnen lugna lekar inomhus. Vi har även uppmärksammat i 

våra observationer att leken oftast sker under översyn av vuxen i inomhusmiljön. En 

annan sak som vi lagt märke till är att mycket material inte är tillgängligt för barnen då 

det är placerat högt upp eller inlåst i förråd, detta material måste barnen fråga 

personalen om de får använda. 

 

Miljöbeskrivning av utegården på förskola 1 
Ute på gården finns en stor utegård med en asfalterad cykelväg och med staket innanför 

staketet runt en del av gården för att hålla cyklarna utanför sandområdet. Det finns en 

lekställning med rutschkana på som man också kan leka under, en lekstuga och en stor 

sandlåda. Längst bort på gården finns en avskärmad del med en vägg som går ut från ett 

hus där barnen kan leka lite mer ifred. På denna vägg finns en dörröppning och två 

fönsteröppningar och bakom väggen finns en diskbänk. Det finns även ett förråd för 

uteleksaker. 
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Miljöbeskrivning av utegården på förskola 2  
Miljön ute på gården är stor med buskar och träd samt högt gräs bitvis. Det finns 

klätterställning/rutschkana, sandlåda. Det finns även en större lekstuga och ett mindre 

trähus utan dörr med öppna fönster, samt gungor. Det finns ett förråd med cyklar och 

vagnar samt bollar mm. I anknytning till cykelförrådet finns det en stor asfalterad yta att 

cykla på samt en bana att köra runt på med höga buskar och gräs i mitten. 

 

Observationer av utegården 
I våra observationer av utegården ser vi att barnen är mer rörliga detta skiljer sig ifrån 

den miljö som beskrivs inomhus eftersom där uppfattar vi att det sker lugnare lekar. Vi 

har även sett att det finns lite platsbundet material ute på gården såsom att sanden ska 

vara i sandlådan, cyklarna på cykelvägen och leksakerna i lekstugan får inte tas ut 

därifrån. övriga leksaker får vara överallt, men det är inte lika mycket platsbundna 

leksaker som det finns inomhus. Till skillnad från inomhus så finns inget material inlåst 

utan barnen har tillgång till det material som finns i förrådet som är upplåst när barnen 

är ute. Ute gården har stora fria ytor samt många cyklar, spadar och hinkar. Det finns 

många uppsättningar av samma material. Ute på gården behövs inte lika mycket 

tillrättavisningar av de vuxna som det behövs inomhus.  

 

Miljöbeskrivning av skogen på förskola 1 
Skogen ligger nära förskolan så att det är lätt att ta sig dit. I skogen finns det ett 

vindskydd och en grillplats. Det finns tre stubbar på rad som står bredvid en grop i 

marken. Det finns några stora stenar som man kan klättra på och en sten som man kan 

sitta “i” som är som en soffa. Det finns massa ris i skogen som man kan bygga kojor 

med. 

 

Miljöbeskrivning av skogen på förskola 2 
Skogen ligger med gångavstånd från förskolan och den besöks flitigt tre dagar i veckan. 

På vägen till skogen finns det en träbro som man måste passera över. Det finns mycket 

träd och stenar, men även någon öppen yta. Det finns ett vindskydd och balansbräda 

med rep samt ett utkikstorn och en scen av en stenhäll att uppträda på. Kojor byggda av 

kvistar har gjorts samt ett trähus. 

 

Observationer av skogen 
Vi har sett i våra observationer från skogen att även där är barnen rörliga lika som i 

miljön ute på gården, skogen skiljer också sig från inomhusmiljön där vi uppfattar att 

lugnare lekar används. I skogen såg vi även att barnen kan leka i stora grupper och med 

en friare lek, detta skiljer sig från både inomhusmiljön och miljön ute på gården där det 

leks i mindre grupper. I skogen finns det inga leksaker så där är inget material 

platsbundet jämfört med inomhus och ute på gården, i skogen kan då barnen leka fritt 

med det material som de hittar, förutom om de vill slåss med pinnar. Inte heller i skogen 

behöver barnen så mycket översyn av de vuxna och detta skiljer sig från 

inomhusmiljön. Nedan följer våra kategoriseringar. 

 

Barnens beskrivning av inomhusmiljön 
Barnen berättar för oss om saker som man håller i/kan transportera. Leksaker som lyfts 

fram där är små bilar, lego, papper och penna, plusplus, pussel, böcker, kottar, dockor, 

linjaler, kapplastavar, magneter och koppar. Enligt barnen så är lekarna mindre rörliga 

inomhus och där finns inget material eller leksaker att bli transporterad av. Sam berättar 

om något man inte kan göra ute på gården eller i skogen “Lägga pussel och jag är bra på 
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det. Jag älskar det”. Lägga pussel är kopplat till att vara en inomhus relaterad aktivitet. 

Det barnen saknade inomhus var gosedjur, tidning, stegar, deg, spindlar, stora 

marshmallows och traktorer. Meja berättar om något som hon saknar inne “Ett gosedjur 

som man kan leka med fast ett låne” och även Nina berättar om det hon saknade “Deg 

att baka med”. 

 

Barnens beskrivning av utegården 
Barnen berättade om saker som man håller i/kan transportera och dessa saker var bollar, 

hinkar, spadar och små bilar. Barnen berättade även om saker som man blir buren av 

eller blir transporterade i och dessa var cyklar och deras vagnar, gungor och rutschkana. 

Melker berättar vad han gör när han är ute på gården “Cyklar, gräver med spaden, köra 

med bilar, åka rutschkana i båda, leka i kojan vid klätterställningen, leka mellan träden”. 

Dessa saker som barnen berättade att man kan bli buren av eller transporterade i finns 

enbart i utegårdens miljö. 

 

I intervjuerna kom det fram att saker som barnen saknar är en rutschkana som åker upp 

och ner och sedan snurrar runt, utklädningskläder, ett högt hus, stora båtar, sitta på 

altanen och att måla. Sam berättar något som man inte kan göra inne eller i skogen 

“Spela fotboll får man inte göra inne för då kan lampor gå sönder och i skogen kan 

bollen försvinna i buskar”.  Även Ernst berättar något som han saknar “utekläder att klä 

ut sig till Pokémon, Angry birds och Pow patrol”. 

 

Barnens beskrivning av skogen 
Barnen pratade om saker i skogen som man kan hålla i och kan transportera och dessa 

var kottar, pinnar, stenar, löv och korgar. Nina berättar vad hon gör när hon är i skogen 

“Samlar löv i en korg och pysslar”. I skogen finns inget som barnen kan bli burna av 

eller bli transporterade i. Det barnen saknade i skogen utifrån deras intervjusvar var mat, 

spagetti, lekstugesjukhus med vagn samt väska och saker av plast, mikrofonen i skogen, 

leka kull samt att kasta löv. Meja berättar om något som man inte kan göra inne eller ute 

på gården “Stå på en sten, för det är jätteroligt, det finns ingen på gården eller inne”. Vi 

har sett vid observation att Meja nyligen har lärt sig att komma upp på en stor sten i 

skogen. Detta menar Ouvry (2003) är en typisk handling som endast kan ske utomhus 

och främjar den psykiska och fysiska utvecklingen. 

 

Sammanfattningsvis så saknar barnen både aktivitet och material på utegården och i 

skogen och inne saknar de bara material. Både inomhus och ute på gården använder de 

små bilar som saker man kan hålla i /transportera och inne och i skogen använder de 

kottar som man kan hålla i/ transportera. För övrigt så är det olika saker som används i 

de olika miljöerna. Det är bara ute på gården som det finns något att bli buren 

av/transporterad i, detta är heller inget som de saknar varken inne eller i skogen. Både 

på utegården och i skogen har barnen mer rörliga lekar än de har inomhus. 
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Tabell över kategoriseringar 
 

Plats: Saker som man 

kan hålla i/kan 

transportera: 

saker som man 

blir buren av eller 

transporterade i: 

Saker som saknas: 

Inomhus - små bilar 

- Lego  

- papper och 

penna 

- plusplus 

- pussel 

 -böcker 

-  kottar 

- dockor 

- linjaler           

- kapplastavar 

- magneter  

- koppar 

 - gosedjur 

- tidning 

- stegar 

- deg 

- spindlar 

- stora 

marshmallow 

- traktorer 

 

Utegården - bollar 

- hinkar 

- spadar  

- små bilar  

 

- cyklar och deras 

vagnar 

- gungor  

- rutschkana 

- en rutschkana 

som åker upp och 

ner och sedan 

snurrar runt 

- 

utklädningskläder 

- ett högt hus  

- stora båtar  

- sitta på altanen 

och att måla. 

Skogen - kottar 

- pinnar 

- stenar 

- löv  

- korgar 

 - mat 

- spaghetti 

- lekstugesjukhus 

med vagn samt 

väska och saker 

av plast 

-mikrofonen i 

skogen 

- leka kull  

- kasta löv 

 

Slutsatser kring barnens röster om miljöerna 
Vår undersökningsfråga var hur uppfattar barnen de olika miljöerna inne, ute på gården 

och ute i skogen utifrån barnens perspektiv? Vi kan nu sammanfatta svaret och utifrån 

barnens perspektiv så verkar de acceptera reglerna som finns kring platsbundet material 

i förskolan och detta begränsar deras lek då barnens handlingsutrymme krymper. Ett 

exempel från våra intervjusvar är Fanny som vet att hon inte får ta ut saker från 

“stugan” då planerar hon sina lekar efter det istället för att kunna gå på picknick någon 

annanstans. Utifrån svaren på intervjufrågorna så förefaller barnen sakna många saker 

på de olika miljöerna, många av dessa önskningar är möjliga att uppfyllas. Vi har sett i 

våra observationer att inne är det bestämda platser för leksakerna och rum för de 

specifika aktiviteterna, begränsningar i leken då sakerna är bundna till vissa platser. Det 
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förekommer fler tillsägelser i och med styrningen av materialet och detta kan vara 

anledning till avbrott i leken. Barnens tidigare erfarenheter från de olika miljöerna kan 

ha påverkan på vilken miljö som barnen helst föredrar. Utifrån barnens svar från 

intervjuerna visade det sig att de föredrog lugna aktiviteter inomhus. Det vi kunde se i 

våra observationer var att det stämmer bra att barnen väljer främst lugna lekar, det kan 

vara för att de känner till reglerna för lek inomhus (visst händer det även att barnen har 

vilda lekar).  

 

När vi ställde frågan ”vart tycker du mest om att vara?” så var det två barn som svarade 

på två olika ställen. Sammanfattat så var det fyra barn som svarade att de helst lekte 

inne. Tre barn svarade att de helst lekte ute på gården och tre barn som svarade att de 

helst lekte i skogen. Så det är ganska jämt fördelat med svaren. I våra observationer har 

vi uppmärksammat att i innemiljön så är det lek under översyn av vuxen oftast och de 

vuxna är närvarande både aktivt och passivt.  

 

I analysen av intervjufrågorna kunde vi se att barnen är rörliga ute på gården enligt 

svaren och detta styrks även av våra observationer. På utegården erbjuds mycket 

material, men enligt analysen av intervjufrågorna så finns en önskan om att använda 

material som används inne även ute på gården. Ett exempel på detta är Nina som 

uttrycker att hon vill måla på altanen som finns på utegården. På den ena förskolan så 

dras barnen oftast till gungorna först och är det först till kvarn som gäller, vilket tycks 

vara populärt sedan kan det avta och då är det cyklar som hägrar. På den andra 

förskolan så dras barnen till cyklarna först för att sedan övergå till andra lekar (här finns 

det inga gungor). Det lugnar sedan ner sig och barnen börjar hitta vilka de ska leka med 

och vissa stannar kvar i samma lek en längre period medan andra skiftar och vandrar 

runt och sedan återvänder till den första leken. Vi har sett att barnen inomhus på 

förskola 1 leker med olika barn på olika platser enligt både intervjuer och observationer. 

Vi har även sett att barnen på förskola 2 oftast leker med samma kompisar och verkar ha 

svårt att släppa in fler. Dessa barn på de olika förskolorna skiljer sig åt på så sätt. Enligt 

intervjusvaren är det enbart i skogen de saknar mat samt att de leker med flest leksaker 

inomhus. 

 

I våra observationer har vi uppmärksammat att konflikter uppstår oftast när barn inte 

kommer överens i leken eller ska använda samma saker. Tillsägelser sker oftast vid ett 

negativt beteende hos barnen eller att de inte följer de regler som finns på förskolan. 

Ibland kan lekarna gå över styr i brottas lekar och då behövs det tillsägelser. Ouvry 

(2003) menar att barnen bör få tillgång till utemiljö året om eftersom när barn nekas 

tillräckligt utrymme känner de sig ofta desperata och frustrerade och detta kan leda till 

att barnen inte vill samarbeta.  

 

I vår analys av intervjufrågorna om skogen visar att barnen leker lugna lekar i skogen, 

detta stämmer bara delvis i observationerna då vi ser att det är både rörliga och lugna 

lekar som förekommer. Det vi har uppmärksammat i våra observationer från skogen är 

att barnen leker fritt och kan även leka många tillsammans utifrån ett gemensamt 

intresse. Det uppstår även konflikter mellan barnen i skogen, vilket kan vara vilka som 

ska delta i leken, uteslutningar och innehåll i leken. En del barn är mer dominanta än 

andra och vill styra och bestämma och vissa accepterar det medan andra har svårt att 

dela på det utrymmet. Det förekommer även tillsägelser, vilket vi upplever är mest om 

pinnar och hur de ska användas. Slå med pinnar på träd och stenar verkar barnen tycka 

om och de verkar gärna vilja leka lekar där det finns onda och goda och då används 

pinnar i leken att fäktas med. Den regel som finns på förskolorna är att ska man slå med 
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pinnar får man göra det med avstånd från andra barn och göra det ensam, vilket inte är 

så populärt så då väljer oftast barnen att avstå från pinnen för att leka med sina 

kompisar.   

 

Diskussion 
Vi har valt att inleda med en resultatdiskussion där vi redogör för vad som framkommit 

i studien följt av en metoddiskussion där vi granskar vårt tillvägagångssätt för att stärka 

trovärdigheten i arbetet samt förslag på framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visar att miljön och materialet har stor påverkan på barns livsvärld 

och att deras tidigare erfarenheter har inverkan på hur de tolkar sin omgivning och 

agerar därefter. Utifrån intervjusvaren så ser vi att barnen verkar veta vad som är tillåtet 

i de olika miljöerna eftersom de inte nämner att de gör samma saker inne som ute. 

Strong-Wilson och Ellis (2007) hävdar att barns egen syn på den miljö de vistas i 

grundar sig på deras egna erfarenheter samt att miljöns förväntningar styrks av dessa. 

Variationen och tillgången till material i miljöerna erbjuder barnen olika förutsättningar. 

Detta framkom även i Eriksson Bergström (2013) studie som visar att miljöer och 

lekredskap som inte är förutbestämda för ett visst ändamål gör att barnen kan anta ett 

bredare perspektiv som bidrar till en miljö där barnen kan leka fritt utan påverkan av 

material som styr. Hur skulle barnen se på innemiljön om den var avidentifierad med en 

neutral utformning samt att de själva fick hämta saker/leksaker till rummen? 

 

I de förskolor som vi var på så observerade vi att mycket material inte är tillgängligt för 

barnen, vilket påverkar barnens möjlighet till utveckling samt inflytande om detta 

skriver Nordin - Hultman (2009). Åberg & Lenz Taguchi (2012) hävdar att vi behöver 

samtala med barnen om hur vi ska förhålla oss till materialet samt att det behövs en 

kontinuerlig uppföljning och utvärdering av hur det fungerar med materialet. Det är av 

stor vikt att alla är delaktiga och ges inflytande i utformningen av den gemensamma 

miljön i förskolan för att även skapa sunda värderingar och insikt i ett demokratiskt 

samhälle. I läroplanen för förskolan menar att demokratin är grunden i verksamheten 

och att pedagogerna är förebilder som genom sitt förhållningssätt ska vägleda barnen 

(Skolverket, 2016). “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.”  (Skolverket, 2016, sid. 12). Enligt de Jong (2010), Eriksson Bergström 

(2013) och Nordin-Hultman (2009) så kan rummen och materialet i förskolan ge 

möjligheter eller brist på möjligheter och rummen påverkar barnens lekgemenkap och 

även deras sociala relationer. de Jong (2010), Nordin-Hultman (2009), Åberg & Lenz 

Taguchi (2012) och Skolverket (2016) anser att miljön och materialet bär på 

förväntningar och pedagogernas miljöskapande visar vilken uppfattning de har om 

förskolans roll, barn och barns lärande.  

 

I barnkonventionen artikel 12 står det ”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn 

som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 

barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad” (Utrikesdepartementet, 2005). Detta kan vi ta i beaktande när vi arbetar med 

barnen i förskolan och ska forma miljön i verksamheten. Innan våra intervjufrågor med 

barnen så trodde vi att barnen skulle välja skogen som den roligaste platsen att leka på 

för det har vi sett utifrån vårt perspektiv. Barnen själva 6/8 valde inne som roligaste 

plats. Barnens tidigare erfarenheter från olika miljöer kan påverka deras val av vilken 
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miljö som är meningsfull för dem. Utrymmet kan vara det som styr valet och tillåter 

vissa lekar och inte miljön i sig. Vi har sett att det nästan inte står någonting om miljö i 

läroplanen för förskolan, om detta skriver även de Jong (2010). Detta tycker vi är lite 

konstigt då den är viktig för barnens utveckling. Vi kan inte se att barnens perspektiv på 

miljön finns i läroplanen, vilket vi tycker är underligt då de är majoriteten i förskolan 

och därför borde deras inflytande vara större. Eftersom vi sett i intervjuerna att barnen 

själva vet att man inte kan ha saker på olika platser så kan barnens utveckling hämmas 

och det skapas även begränsningar i miljön. Skolverket (2016) menar att det finns risker 

att barn i en understimulerad miljö med begränsade förutsättningar att utforska hindras 

från fortsatt utveckling. 

 

Utrymmet i lokalerna på förskolorna vi varit på är inte så stort och vår tolkning är att det 

därför krävs en markant närvaro för att undvika onödiga konflikter då det vistas många 

barn på liten yta. Inomhus på förskola 1 så leker barnen med olika barn på olika platser 

enligt både intervjuer och observationer. På förskola 2 så leker barnen oftast med 

samma kompisar och verkar ha svårt att släppa in fler. Utifrån våra observationer så har 

vi sett att barnen gärna ritar och då kan de vara många men det tolkar vi inte som en 

“leksituation” eftersom de inte direkt är med varandra utan har en aktivitet i samma rum 

som andra. Inne styrs aktiviteterna ibland upp av pedagoger för att få en lugn miljö eller 

fånga upp barn som inte har hittat något att göra. Vår tolkning är att det kan bero på att 

en del barn vill se sig omkring för att hitta just det som tilltalar dem för stunden och 

andra har redan funnit det och fortsätter leka i samma lek. Vi upplever att det är av stor 

vikt att personalen tar tillvara på barnens perspektiv och utgår från detta för att kunna 

erbjuda en miljö som främjar utveckling.  

 

Vår upplevelse av barnens vistelse i skogen är att barnen tycker om att vara där och de 

kan leka länge med samma kompisar om det är en lek som är meningsfull och 

intresserar dem. När intresset avtar så kan de lätt byta lek eller ta sig in i någon 

uppstartad lek. Vi har observerat att barnen gärna passar på när ingen ser att använda 

pinnarna i alla fall och de har oftast något bra svar på varför de ska ha pinnarna. Strong-

Wilson & Ellis (2007) menar att barnen ofta hittar användningsområden för föremål och 

utrymmen som vuxna inte förutser eller tänker på. Hon menar vidare att barn älskar att 

skapa sina egna världar på sin egen skala i vilken miljö som helst de kan manipulera 

eller ändra. I Sams svar på något man inte kan göra inne och i skogen “Spela fotboll får 

man inte göra inne för då kan lampor gå sönder och i skogen kan bollen försvinna i 

buskar”, så framkom det att han förstår att spela fotboll är bundet till en viss miljö där 

det är lämpligare att spela och förstår även varför man inte kan spela inomhus och i 

skogen. Vissa miljöer är bättre lämpad för att utöva fotboll på, vilket Sam visar att han 

förstår. Eriksson Bergström (2013) menar att det syns tydligt i förskolemiljöer att i vissa 

situationer möjliggörs ett brett handlingsutrymme i den fysiska inramningen och andra 

situationer som begränsar det. De regler som finns i förskolan blir mer tydliga i 

samband med vad rummet och material erbjuder. 

 

Metoddiskussion 
Vårt val av metod var dels att använda oss av intervjufrågor till 5-åringar, vilket vi 

noterade med papper och penna. Formuleringen av frågorna till barnen var 

kategoriserade utifrån de olika miljöerna inne, ute på gården och skogen och vi valde 

enskilda intervjuer på en avskild plats. Vi tyckte att det var en bra metod, men vi hade 

kanske kunnat fått annorlunda svar om vi valt att intervjua barn i grupp. Vi ställde 

öppna frågor för att försöka närma oss barnens perspektiv. Vid eftertanke så kanske vi 
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hade för många frågor samt att några frågor kanske var svåra för barnen att förstå. Vi 

valde att intervjua barnen inomhus, men det vi har reflekterat över i efterhand är om 

svaren skulle ha blivit annorlunda om vi valt att intervjua barnen ute på gården eller i 

skogen. En fråga som vi hade kunnat ställa till barnen är “Vad hade de velat ta med sig 

in eller ut”.  

 

Vi observerade med papper och penna på ett dokumentationsprotokoll där vi hade delat 

in de olika miljöerna för sig. Vi hade två kolumner varav den ena var vilka som lekte 

tillsammans, med vad och vart och den andra kolumnen antal tillsägelser och orsak till 

dessa. Om vi hade kunnat använt oss av filminspelning eller ljudupptagning som metod 

så hade vi kunnat samla ihop mer material, men vi visste att vi inte skulle få 

godkännande för alla barn så det var inte en möjlighet för oss.  

 

I vårt arbete har vi försökt närma oss barnens perspektiv genom att intervjua dem och på 

så vis synliggöra barnens röster i förskolan. Vi är medvetna om att våra egna tolkningar 

genom våra kategoriseringar av materialet blir ett barnperspektiv, vilket kan vara 

komplext när barnens perspektiv ska vara det centrala. Det är en balansgång att skilja 

dessa två perspektiv från varandra, men vi tycker att utifrån vårt material så har vi 

lyckats rätt bra i att närma oss barnens perspektiv. Det går aldrig att fullt ut ta barnens 

perspektiv då vi inte kan helt säkert veta vad barnet besitter för inre uttryck, men i vårt 

möte med barnen så kan vi lyssna till dem för att på så sätt försöka att närma oss 

barnens livsvärld.  

 

Framtida forskning 
Det vore intressant att i framtida forskning undersöka hur förskollärare/barnskötare ser 

på de olika miljöer de jobbar i tillsammans med barnen? Hur påverkar miljöerna 

förhållningssättet och kan stressad/avkopplad pedagog påverka barnen och samspelet i 

förskolan?  Tidigare erfarenheter från olika miljöer som tilltalar mer eller mindre att 

arbeta i? Det skulle även vara intressant att undersöka aspekten av att kunna erbjuda 

platsbundna material på andra platser alltså göra dem mer plats neutrala exempelvis 

pussel på utegården i hållbart material eller ha en rutschkana, klättervägg inne, ta in 

kottar, pinnar och stenar att leka med. Ta med pennor och papper till skogen, skapande i 

skogen med olika material. Hur skulle barnen tycka om de olika miljöerna då? Skulle de 

fortfarande hitta platsbundna material?  

 

Slutsats 
Barnen berättade för oss om saker som de kan transportera och hålla i, i de olika 

miljöerna i förskolan. De berättade även om utegården och de saker som de där kunde 

bli transporteras av och bli buren av. Barnens röster sa att det saknas leksaker, material, 

mat och lekar i sina miljöer. Enligt barnen så leker de lugna lekar inomhus. 

Kategorierna som fanns bland intervjusvaren är saker som går att transportera/hålla i, 

saker som man kan bli buren av/ transporterade i och saker som barnen saknar.  

 

Det vi kom fram till i arbetet är att materialet i förskolan är begränsat och även rummen 

kan vara otillräckliga, det begränsar både barnens lek och utveckling. Vi kom även fram 

till att barnen verkar acceptera att visst material är platsbundna och även detta blir en 

begränsning för barnen. Tillsammans med det platsbundna materialet följer tillsägelser 

från pedagoger och detta kan leda till avbrott i lek eller byte av pågående lek. Material 

som inte är platsbundet kan ge mer handlingsutrymme till barnen och därmed gynna 

barnens sociala samspel. Läroplanen utgår från ett barnperspektiv och där syns inte 
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barnens perspektiv till alls. Det står heller inte mycket om hur barnens miljö bör se ut. 

För att kunna närma oss barnens perspektiv i förskolan så krävs diskussioner med 

barnen där vi kan gemensamt bestämma vilket material som behövs samt vad 

utrymmena ska innehålla. Det bör även följas upp genom att diskuteras och utvärderas 

kontinuerligt i barngruppen för att uppnå en miljö som främjar alla. 

 

Slutord 
Barnens miljö och material påverkar deras sociala samspel och utveckling. Det är 

viktigt att verkligen försöka närma sig barnens perspektiv för att skapa en så bra miljö 

som möjligt. Detta betyder att verksamheten kommer att se olika ut år för år då 

barngruppen ständigt förnyas. Åberg & Lenz Taguchi (2012) menar att man måste 

anpassa miljön efter barnen. För att vi ska kunna närma oss barnens perspektiv så bör vi 

observera, lyssna till barnen och se hur miljön används av barnen för att förstå hur vi 

kan skapa en miljö som är spännande och intressant för barnen. Vi pedagoger måste 

alltid utgå från barnens bästa, men vi får inte glömma bort att barnens röster måste 

lyssnas på och tas på allvar. ”Barndomen är inte ett trist bihang till vuxenlivet. Den 

tidiga barndomen har betydelse för resten av livet. Barn föds som aktiva och nyfikna 

varelser – varje barn har rätt till en plats där det kan utforska och utveckla sig. Om 

barnen inte är nyfikna är vår pedagogik fel” Malaguzzi, 1987. (Persson Gode, 2012, 

sid. 3). 
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Bilaga 1 

Godkännande av intervjuer 
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Bilaga 2 

Brev till föräldrar 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Intervjufrågor inomhus 

Vad gör du när du är inne? 

Vilka leker du med? 

Vad är roligast att göra inne? 

Kan du komma på något som man kan gör inne, men inte kan göra ute på gården och i 

skogen? 

Kan du komma på något du tycker saknas? (saker/ställen att leka med/på) 

Intervjufrågor ute på gården 
Vad gör du när du är ute på gården? 

Vilka leker du med? 

Vad är roligast att göra ute på gården? 

Kan du komma på något som man kan göra ute på gården, men inte inne och i skogen? 

Kan du komma på något du tycker saknas? (saker/ställen att leka med/på) 

Intervjufrågor skogen 
Vad gör du när du är i skogen? 

Vilka leker du med? 

Vad är roligast att göra i skogen? 

Kan du komma på något som du kan göra i skogen, men inte inne och ute på 

Gården? 

Kan du komma på något du tycker saknas? (saker/ställen att leka med/på) 

Övriga frågor 
Vart tycker du mest om att vara inne, ute på gården eller i skogen? Varför just det 

stället? 

Finns det något man kan göra med en stor en sten som man inte kan göra med en 

klätterställning? 

Finns det något man kan göra med en klätterställning som man inte kan göra med en 

stor sten? 
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Bilaga 4  

Observationsschema 
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Bilaga 5 

Svar på intervjufrågor 

Inne: 

Vad gör du när du är inne? 

Meja: Leker och sådant och ritar. 

Evert: Klär ut mig. 

Fanny: Ritar, leker med magneter, bygger någonting. 

Ernst: Leker Pokémon och Angry birds. 

Sam: Leker, lägger pussel (två stycken Pippipussel), ritar, bygger med plusplus, klipper 

i tidningar och klistrar på papper (gjorde det förr) Målar ibland, leker med brandbilar, 

läsa böcker och titta i sin pärm, vara i byggrummet och i dockvrån. 

    Sigge: Målar kottar i atején 

    Nina: Ritar, leker i dockvrån, bygger med små lego, bygger pussel, läser böcker, sitter 

och vilar i soffan. 

    Melker: Ritar, leker med bilar, samlingen, plus plus (små bitar i plast ser ur som plus) 

räknar saker. 

Vilka leker du med?  

Meja: Valter. 

Evert: Ernst. 

Fanny: Anna, Meja och Valter. 

Ernst: Valter, Evert, ja alla barnen! 

Sam: Anton och Göran och fyra pojkar från avdelningen bredvid. 

Sigge: Melker 

Nina: Olga; Malin och Lisa 

Melker: Sigge och Malin 

Vad är roligast att göra inne? 

Meja: Att leka katt mamma pappa barn. 

Evert: Att Rita. 

Fanny: Rita. 

Ernst: Rita. 

(Barnen ovan satt och ritade i väntan på sin tur att intervjua). 

Sam:  Fotografera sig (fotografen hade varit där dagen före), Få julklappar, bada och 

åka till Etiopien, Använda stämpelpennor som finns i ateljén, Använda linjaler för att 

skriva rakt. 

    Sigge: Bygga med kaplapinnar. 

    Nina: Leka i dockvrån. 

    Melker: Leka med bilar. 

 

Kan du komma på något du tycker saknas? (saker/ställen att leka med/på) 

Meja: Ett gosedjur som man kan leka med fast ett låne. 

Evert: Tidning. 

Fanny: - Vet inte. 

Ernst: Stegar som man klättrar upp. Spindlar som klättrar upp och ned. 

Sam: Stora marshmallows, men det kan det aldrig bli. Jag vill äta upp dem och de ska 

var studsigt. 

    Sigge: Inget 

    Nina: Deg att baka med (ingen ny deg gjord på ett tag). 

    Melker: Traktorer. 
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Kan du komma på något som man kan gör inne, men inte kan göra ute på gården och i 

skogen? 

Meja: Sitta och pyssla. 

Evert: Fotboll. 

Fanny: Saker från dagis, magneter, pennor och papper, kapplastavar och koppar från 

stugan (alla saker i stugan får endast vara i stugan och inte i resten av rummen). 

Ernst: Spela, spela angry birds då ska man ha strumpor och då kan man halka ute. 

Sam:  Lägga pussel och jag är bra på det. Jag älskar det. 

Sigge: Det finns mest saker att göra ute. 

Nina: Rita 

Melker: Nej. 

Ute på gården: 
Vad gör du när du är ute på gården? 

Meja: Rutschkana. 

Evert: Fotboll, Cyklar, bygger torn i sandlådan. 

Fanny: Cyklar och gräver i sandlådan. 

Ernst: Leka mamma pappa barn bilar och angrybird match. 

Sam:  Spelar fotboll (jag ska åka till Finland, buss och båt). 

Sigge: Leker så vi blir svettiga. Vi springer. 

Nina:  Gungar, åker rutschkana, cyklar och leker prinsessa. 

Melker: Cyklar, gräver med spaden, köra med bilar, Åka rutschkana i båda, Leka i kojan 

vid klätterställningen, Leka mellan träden. 

Vilka leker du med? 

Meja: Valter 

Evert: Lena, Casper, Sven, Jörgen och Nils 

Fanny: Felicia och Anna. 

Ernst: Valter Evert, Anna, Felicia och Fanny. 

Sam: Göran och Anton 

Sigge: Melker 

Nina: Lisa, Olga och Malin 

Melker: Sigge mest. 

Vad är roligast att göra ute på gården? 

Meja: Att leka mamma, pappa, barn bilar 

Evert: Springa 

Fanny: Jag vet inte 

Ernst: Göra att klä ut sig till Angry birds. Springa. 

Sam: Fotboll spelar jag med ….., ….och fyra barn från avdelningen bredvid. Vi passar 

till varandra och ….. skjuter mål. 

Sigge: Leka. 

Nina: Gunga högt. 

Melker: Att leka Ninja go och slåss mot ormar som inte är små(jättestora) och 

jättemånga. 

Kan du komma på något du tycker saknas? (saker/ställen att leka med/på) 

Meja: En ruschkana som åker upp och ner och sedan snurrar runt. 

Evert: Leka minioner. 

Fanny: Vet inte. 

Ernst: Ute kläder att klä ut sig till Pokémon, Angry birds och Pow patrol. 

Sam: Ett högt hus att gå upp till himlen på och sitta på månen för den är hård. 

(Hittar en plansch i ateljén med reklam om en trädgård för barn) visar den för mig och 

säger att hen tycker om den. 

Sigge: Inget. 
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Nina: Sitta på altanen och måla. 

Melker: Stora båtar. 

Kan du komma på något som man kan göra ute på gården, men inte inne och i skogen? 

Meja: Åka rutschkana men vi har en sten som är som en rutschkana (i skogen) 

Evert: Äta. 

Fanny: Ta med sig en spade eller en hink. 

Ernst: Köra skoter. 

Sam: Jag önskar att jag kunde trolla. Måste städa efter oss. 

Spela fotboll får man inte göra inne för då kan lampor gå sönder och i skogen kan 

bollen försvinna i buskar. 

    Sigge: Vet inte. 

    Nina: Vet inte. 

    Melker: Vet inte. 

Skogen: 
Vad gör du när du är i skogen? 

Meja: Gå till massa stenar och leker med den. 

Evert: Leker. 

Fanny: Leker 

Ernst: Leker jägare, vi leker att göra en koja. 

Sam: Mobiler av löv, kottar och leker, Jag sjunger, men mikrofonen är borta. 

    Sigge: Leker och springer ibland. 

    Nina:  Samlar löv i en korg och pysslar (Gjorde det dagen innan). 

    Melker: Leker i ett hus av plankor som större syskon byggde när hen var liten. 

Vilka leker du med?  

Meja:  De jag leker med ute och inne. 

Evert: Marie, Valter och Olle. 

Fanny: Anna, Meja, Valter och Ernst. 

Ernst: Valter, Anna, Jörgen, Lena, Petra och Marie. 

Sam: Anton och Göran 

Sigge: Melker 

Nina: Lisa, Olga och Malin 

Melker: Sigge 

Vad är roligast att göra i skogen? 

Meja: Att leka och stå på en sten. 

Evert: Att jag kan sitta på en bänk. Leka där. 

Fanny: Leka snurrleken. 

Ernst: En borrmaskin. 

Sam: Leka med pinnar de onda och goda. Slåss försiktigt med pinnarna tillägger hen då 

jag säger att det låter farligt. 

    Sigge: ……brukar skojas med mig och vi gör mobiler i skogen (De gjorde mobiler dagen 

innan som de hängde upp i skogen). 

    Nina: Pyssla. 

    Melker: Leka i huset av plankor. 

Kan du komma på något du tycker saknas? (saker/ställen att leka med/på) 

Meja: Mat. Spagetti. 

Evert: Att gå ner i skogen att vara på stenen. 

Fanny: Vet inte 

Ernst: En liten lekstuga, en avlång, ett lekstugesjukhus med vagn och väska och saker 

gjorda av plast. 
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Sam: Jag saknar mikrofonen i skogen (Det satt en pinne med en egengjord mikrofon i 

ett hål på en stor sten som likande en scen där de kunde uppträda och sjunga förut, men 

den är borta nu). 

    Sigge: Nej, det finns mest att göra i skogen och det är bara pinnar att leka med. 

    Nina: Ta massor av löv och kasta upp i luften så de kommer i håret och leka kull. 

    Melker: Allt finns där. 

Kan du komma på något som du kan göra i skogen, men inte inne och ute på 

Gården? 

Meja: Stå på en sten, för det är jätteroligt, det finns ingen på gården eller inne. 

Evert: Klä på sig. 

Fanny: Vet inte. 

Ernst: Köra fyrhjuling, för det finns vägar att köra på där och ha en stuga. 

Sam: Leka med pinnar, inte åka baklänges, grilla, klättra på buskar, klättra på träd, göra 

illa sig. 

Sigge: Vet inte. 

Nina: Vet inte. 

Melker: Vet inte.      

Var tycker du mest om att vara inne, ute på gården eller i skogen? Varför? 

Meja: Både på skogen och inne, bäst om skogen, det finns en massa stenar att klättra på 

där. 

Evert: Inne, jag vet inte. 

Fanny: Inne. 

Ernst: Inne, man kan leka och leka och leka. Ute får man springa men inte inne, det är 

kul att springa. 

Sam: Jag tycker bäst om skogen för där kan man göra allt möjligt. 

    Sigge: Vara i skogen och Roligt att leka och det finns mer saker att göra där. 

Nina: På utegården för jag älskar att gunga. 

Melker: På gården och leka i ett hus av pinnar. 

Övriga frågor 
Finns det något man kan göra med en stor en sten som man inte kan göra med en 

klätterställning? 

Meja: Att klättra upp på en pinne för att komma upp på stenen. 

Evert: Man kan gå på friidrott. 

Fanny: Vet inte. 

Ernst: Man kan stå på en sten men inte på en klätterställning för det är långt upp på en 

klätterställning. ·         

Sam: Inget svar då koncentrationen var slut. 

    Sigge:  De är lika fast stenarna är lite mindre. 

    Nina:  Lyfta en liten sten (Jag påpekar att det är en stor sten) Bära med en stor sten och 

tappa den på sin tå. 

    Melker: Klätterställningen är högre än stenen. 

Finns det något man kan göra med en klätterställning som man inte kan göra med en 

stor sten? 

Meja: Att man kan kliva över den. 

Evert: Vet inte. 

Fanny: Klättra. 

Ernst: Man kan klättra. 

Sam: Inget svar då koncentrationen var slut. 
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    Sigge: Klätternät finns inte på stenar och det behövs många stenar om det ska gå att 

klättra på ett nät. 

    Nina: Klättra på en klätterställning och gå upp på en sten. 

    Melker:  Bara klättra och åka rutschkana på klätterställningen. Balansera på en sten och 

inte på klätterställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


