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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka en förskoleavdelnings fysiska inomhusmiljöer 

samt barnens interaktion med material och andra barn. Intentionen är att skapa 

fördjupad förståelse kring pedagogers didaktiska val och handlingar samt barns 

upplevelser och intresse kring inomhusmiljöns utformning och innehåll i samband med 

deras fria lek. Metod för att undersöka detta är tre insamlingstekniker, vilka är 

observationer under barnens fria lek, gruppintervju med pedagogerna i arbetslaget och 

samtal med barnen på avdelningen. Empirin har analyserats utifrån ett didaktiskt 

perspektiv med utgångspunkt i frågorna vad, hur och varför. Vad ser till det barnen 

visar intresse för inom den fysiska inomhusmiljön, utifrån ett barnperspektiv. Hur och 

varför svarar på syfte och metod för verksamhetens innehåll, utifrån ett 

vuxenperspektiv. Resultatet visar att pedagogerna utformat och anpassat den fysiska 

inomhusmiljön för den nuvarande barngruppen. Arbetskort är ett verktyg i barnens fria 

lek. Dessa kort synliggör, med bilder och benämning på dess innehåll, allt tillgängligt 

material för barnen. Djur och smålego är två exempel på arbetskort som barnen har 

möjlighet att välja mellan. Det innebär att barnen har goda förutsättningar att välja bland 

samtligt material på avdelningen. Pedagogerna framhåller att bygg- och 

konstruktionsmaterial är ett stort intresse hos barnen, vilket resulterar i samspelslekar. 

Med utgångspunkt från arbetskorten påvisar observationer att de material som barnen 

använder mest i sin fria lek är pyssla, spel, smålego, djur och aporna. Barnen interagerar 

med det valda materialet i den fria leken genom att de använder sin fantasi samt skapar, 

konstruerar och frambringar liv i dessa. Materialen bjuder in till samarbete, diskussion, 

samtal och reflektion. I samtal med barnen framkom att de, utifrån arbetskorten, väljer 

flera olika material i den fria leken, främst smålego, pärlor, pyssla och vattenfärger. 

Barnen befinner sig gärna där materialet är lättåtkomligt, vid dess förutbestämda plats, 

trots att pedagogerna framhåller att materialet får förflyttas. Studien påvisar att den 

fysiska inomhusmiljön utformas utifrån pedagogernas didaktiska förhållningssätt. Det 

understryker betydelsen av kunskap för att möjliggöra en tillåtande och inspirerande 

miljö, som därmed inbjuder till lek och interaktion mellan barn samt material.  

 

Nyckelord: didaktik, förskola, förskolematerial, inomhusmiljö, lek. 
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1. Inledning 

Det sker ett ständigt samspel mellan människan och den fysiska miljön (de Jong, 2010). 

Det är därför relevant för förskollärare att undersöka och få vidare kunskaper om detta. 

Våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen är att barn ges möjlighet 

till “fri lek”1 i stor utsträckning. Utifrån vårt intresse av den fria leken önskar vi få 

fördjupad förståelse kring huruvida barns lek påverkas av förskolors fysiska inom-

husmiljöer och dess innehåll. Detta genom att se till både vuxen- och barnperspektiv. 

Lek är betydelsefullt för barn på många sätt, till exempel att de utvecklar motoriska 

förmågor, självständighet, sociala färdigheter, koncentration, fantasi och uppfinnings-

rikedom (Knutsdotter Olofsson, 2009). I den fria leken interagerar barn genom 

berättande och samtal, vilket ökar deras lärande och tänkandeförlopp (Vygotskij, 1995).  

 

Inom vår förskollärarutbildning har vi upplevt att innehållet i kurserna, på olika sätt, har 

berört den fysiska miljöns betydelse för barn. Därav införlivades vårt intresse och 

nyfikenhet kring den fysiska inomhusmiljön samt dess koppling till den fria leken.  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framhäver förskolemiljöns betydelse för att 

inspirera barn till lek, utveckling och lärande. Barns intressen och behov bör genomsyra 

verksamhetens utformning av miljö och innehåll, vilket även kan bidra till deras 

förståelse kring demokratiska rättigheter såsom inflytande i verksamhetens utformande. 

Även lekens betydelse för barns förståelse och utveckling poängteras i läroplanen. 

Barnkonventionen betonar barns rätt till lek, fritid samt tillgång till olika material och 

information för att främja dess sociala utveckling och välbefinnande (UNICEF, 2009).  

 

Fokus i denna studie är hur barns lek påverkas av den fysiska inomhusmiljön, vilken 

innefattar barns interaktioner med material2 och med varandra, samt hur pedagoger3 

utformar dessa inomhusmiljöer. Intentionen med föreliggande studie är att skapa större 

förståelse kring pedagogers didaktiska val och handlingar. Vi önskar även framhålla 

barns upplevelser och intresse kring inomhusmiljöns utformning och innehåll i samband 

med den fria leken. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka en förskoleavdelnings fysiska inomhusmiljöer 

samt barnens interaktion med material och andra barn. 

• Hur utformar pedagogerna den fysiska inomhusmiljön samt hur motiveras detta? 

• Vilka material väljer barnen i sin fria lek samt var och hur interagerar barnen 

med materialen samt med varandra? 

                                                 
1 Fri lek förklaras ytterligare i kapitel 3 på sidan 7.  
2 Uttrycket material innefattar föremål såsom lek-, skapande- och konstruktionsmaterial. Det vill säga 

innehållet i verksamheten som barn har tillgång till under den fria leken, bortsett från inredningen. 
3 I denna studie används begreppet pedagoger för både förskollärare och barnskötare. Detta eftersom de 

enskilda individernas perspektiv och utbildning ej är av intresse, utan hur arbetslaget som helhet 

motiverar utformningen av förskoleavdelningens fysiska inomhusmiljöer. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning från avhandlingar, forskningsartiklar samt 

litteratur, vilka belyser den fysiska inomhusmiljöns betydelse inom förskolan. 

Forskningsartiklar söktes via databasen ERIC där nyckelorden preschool, setting, 

material, educational environment, indoor environment, play, pre-school och Reggio 

Emilia användes i olika konstellationer. Kapitlet delas upp i två teman vilka presenterar 

forskning kring miljöns utformande samt material. Dessa teman är den fysiska 

inomhusmiljöns utformning samt material i barns lek. Temat om miljöns utformning 

och motivering representerar vuxenperspektivet eftersom utformandet sker utifrån 

pedagogers didaktiska val och handlingar. Det andra temat betonar barnperspektivet 

genom att barns intressen och engagemang kring val av material är det centrala. Dessa 

teman genomsyras av, samt kopplas till, lekens betydelse och dess inverkan kring barns 

sociala interagerande.  

2.1 Den fysiska inomhusmiljöns utformning 

Miljön är den tredje pedagogen, uttrycket från pedagogiken i Reggio Emilia, Italien, är 

vida känt. Strong-Wilson och Ellis (2007) menar att den fysiska miljön vanligtvis inte 

ses som något aktivt, utan snarare ett passivt resultat av människors skapande - om vi 

ser den över huvud taget. Dock poängterar de Jong (2010) att den fysiska miljön och 

människan ständigt interagerar med varandra. Varje människa tillhör en social grupp 

vilken interagerar i den sociala miljön, som i sin tur samverkar med den fysiska miljön 

beroende på vilken plats personen väljer att befinna sig på. Samtidigt kan individen 

påverkas av det som finns och det som sker i rummet, såsom vilken aktivitet som pågår. 

de Jong uttrycker en avsaknad av forskning angående dessa samspel samt 

förskolemiljöns betydelse för barnets vidare utveckling. Strong-Wilson och Ellis 

beskriver vidare att pedagogiken i Reggio Emilia ser på den fysiska miljön som en 

utbildare och att pedagoger utifrån den inställningen kan uppmärksamma hur 

omgivningen kommer till liv och bidrar till barns lärande (ibid.). En liknande 

argumentation förs av Insulander, Ehrlin och Sandberg (2015) vilka poängterar att 

inomhusmiljöns utformning återspeglar hur barnet förväntas samspela med samt 

använda de artefakter och material som erbjuds i miljön. Det innefattar både sociala 

interaktioner och barns interagerande med material (ibid.). Även de Jong (2010) betonar 

betydelsen av rummens utformning, såsom storlek och tillgång till material, genom att 

det kan påverka barnens lekmöjligheter och skapandet av sociala relationer. 

 

Lek- och lärutrymmen diskuteras av Isbell (2012), vilka är platser där barnen erbjuds 

material inom ett särskilt tema. Det kan exempelvis vara en bygghörna där byggmaterial 

såsom lego, byggklossar och tågbana presenteras. Platser med tematiskt innehåll kan 

gynna det sociala interagerandet genom att materialet kan inbjuda till lek som möjliggör 

samarbete, samtal och diskussioner. Isbell menar att lek- och lärutrymmen kan gynna 

barns utveckling och lek. Platserna bör innefatta inspirerande material och verktyg som 

stämmer överens med det valda temat och på så vis inspirerar till lek. Lek- och 
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lärutrymmen uppmuntrar dessutom barn till vidare komplexa lekar (ibid.). de Jong för 

ett liknande resonemang genom att belysa vikten av att reflektera över vad rum och dess 

innehåll är ämnade för. Den fysiska miljön kan begränsa eller möjliggöra det sociala 

interagerandet sinsemellan barnen. Dock kan den fysiska miljön även begränsa eller 

möjliggöra barnens interagerande med miljön vilket i sin tur kan påverka barns leklust 

och intresse för vidare lärande. Rum och material bör därför förändras och anpassas 

utifrån barnantal och deras intresseområden (ibid.). 

 

Sheridan (2007) redogör för fyra dimensioner av pedagogisk kvalitet, vilka är samhälle, 

lärare, barn samt kontext för lärande. Den fjärde dimensionen av pedagogisk kvalitet, 

inlärningskontexten, innefattar miljön. För att utvärdera pedagogisk kvalitet ur detta 

perspektiv behöver lärare se till förskolans fysiska miljö, vilken innefattar utrymme, 

utrustning, material och hur de är ordnade och används. Artikelförfattaren menar att 

lärare även behöver sätta dessa delar i ett sammanhang, med strukturella aspekter och 

pedagogiska processer. Sheridan menar att pedagogiska processer innefattar samspelet 

mellan barn och lärare och mellan barn och atmosfär samt lärarens attityd och 

utbildningsstrategier. Med strukturella aspekter menas bland annat organisation av 

innehåll och aktiviteter. Även Insulander et al. (2015) berör detta i observationerna som 

de har genomfört på tre svenska förskolor. Författarna menar att innehåll och material 

redan var förberett innan och under aktiviteterna och framhåller att barns nyfikenhet, 

kreativitet och inflytande kan begränsas. Detta eftersom aktiviteter och dess innehåll 

ofta är förutbestämt av läraren (ibid.).  

2.2 Material i barns lek  

Material kan enligt Nordin-Hultman (2004) delas in i två kategorier: tillgängligt och 

otillgängligt. Tillgängligt innefattar det material som presenteras i barnens höjd samt det 

material som barnen mestadels använder. Tillgängligt material, såsom papper, spel, 

pussel, lego och klossar, menar författaren inte engagerar och inspirerar barn till lek och 

aktiviteter på samma sätt som material som oftast är otillgängliga för barn. Nordin-

Hultman menar att otillgängligt material innefattar det som placerats på höga hyllor, 

vilket utgör en större del av materialet som finns på förskolan. Det som påvisas vara 

otillgängligt innefattar utrustning som anses frambringa oreda såsom pärlor och annat 

skapande och experimenterande material, exempelvis färg och penslar samt utrustning i 

snickarrum och våtrum. Trawick-Smith, Wolff, Koschel och Vallarelli (2015) visar på 

ett motsvarande resonemang där barn ofta valde material såsom lera under den fria 

leken. Dock menar författarna, till skillnad från Nordin-Hultman, att detta material inte 

var särskilt utvecklande för barnens lek. En liknande argumentation kring otillgängligt 

material förs av Baustad (2012) som har genomfört en studie i sju norska förskolor. 

Denna studie visar kunskapsbrist hos pedagogerna kring hur den fysiska miljön kan 

användas för att motivera och skapa intresse hos barn vilket kan gynna barns utveckling 

och lärande. Barnen hade inte tillgång till vissa leksaker och material eftersom de hade 

placerats på höga hyllor eller blivit undangömda. Genom att material och leksaker inte 

var synliga glömde även pedagogerna bort att erbjuda barnen dessa vilket resulterade i 



 

 

 

4 

begränsade valmöjligheter av material (ibid). Trawick-Smith et al. lyfter i sin studie 

angående leksakers betydelse för barns lek att två material, duplobitar samt 

regnbågsfigurer, framkom vara positiva för utvecklingen av barns lek. Det 

gemensamma för dessa material är att de inte styr barnen emot något särskilt lekinnehåll 

eller tema. Dessa material uppmuntrar till olika sorters lekar och innehåll såsom 

fantasilek och konstruktionslek vilka inspirerar till socialt interagerande. Nordin-

Hultman (2004) å andra sidan menar att tillgängligt material såsom lego och klossar inte 

är valda för att ta till vara på barns intressen. Vidare uttrycker författaren en avsaknad 

kring ett varierande materialutbud inom svenska förskolor, till exempel inom bygg- och 

konstruktionsmaterial. Detta resulterar i att barnen begränsas när de önskar att 

kombinera likartade material med varandra (ibid.).  

 

Trots att leksaker inte är essentiellt för barn, eftersom de även kan använda annat 

tillgängligt material, menar Yan och Fengfeng (2008) att leksaker är betydelsefulla för 

barns lek och lärande. Författarna framhäver att det är vuxna individer och samhället i 

stort som ansvarar för att barn ska ges tillgång till leksaker för att på så vis värna om 

barns rätt till lek. Resonemanget kring vuxnas ansvar delas av Trawick-Smith et al. 

(2015) som betonar vikten av att reflektera och undersöka leksakers 

användningsområden. Detta eftersom deras studie visade skillnader mellan hur flickor 

och pojkar använder och leker med leksaker. Det som författarna menar är oroväckande 

är att vissa leksaker fick högre resultat angående lekens utveckling när de användes av 

pojkar. Genom reflektion kan även material som inspirerar flickor till utvecklande lekar 

presenteras i förskoleverksamheten. Yan och Fengfeng framhåller dessutom att vuxna 

bör inspirera och uppmuntra barn till att tillverka egna istället för att köpa nya. 

Författarna menar att det främjar miljön samt att barn kan utveckla större förståelse 

kring att vara sparsam med jordens resurser vilket gynnar en framtid i en hållbar värld. 

Trawick-Smith et al. poängterar dock att material och leksaker som är nya för barn är de 

mest tilldragande. Även kvaliteten på lekarna påvisades vara hög vid användande av 

nya leksaker. Detta till skillnad från Yan och Fengfeng som menar att dessa processer 

då barn tillverkar sina egna leksaker kan vara gynnsamma. Författarna påvisar att 

problemlösande situationer skapas när barn utforskar material och konstruktioner. Detta 

kan i sin tur medföra att barnet upplever glädje och tillfredsställelse kring att skapa 

något själv. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) för ett liknande resonemang 

genom att framhålla att förskolan bör presentera material som bjuder in barn till 

interaktion. Det kan resultera i att barn gemensamt undersöker, tolkar, jämför och söker 

olika lösningar samt vågar dra egna slutsatser.  

 

Yan och Fengfeng (2008) betonar vikten av att stödja barn kring förståelsen att de hör 

samman med den fysiska och sociala miljön, där respekt för olikheter i såväl kulturer 

som mellan människor i vår värld ingår. Genom att använda lek och leksaker i barns 

vardagssituationer, där deras intressen och behov är det centrala, kan svårförståeligt 

innehåll som exempelvis hållbar utveckling förstås. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2016) visar liknande resonemang kring betydelsen av val av material i den pedagogiska 

miljön. Författarna menar att miljön bör innefatta material som framhäver olika 
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kulturella perspektiv och könsrollsmönster. Dessa material kan då uppmuntra barnen till 

att få större förståelse kring allas lika värde oavsett kultur, religion och könsroll, för att 

motverka fördomar samt främja demokratiska föreställningar. Även Trawick-Smith et 

al. (2015) framhåller att leksaker kan påverka leken och dess innehåll och betonar 

vikten av att reflektera över leksaker och dess funktion. Författarna framhäver dessutom 

betydelsen kring att observera för att synliggöra vilka material som påvisas vara 

meningsfulla för barnen i den aktuella barngruppen.  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning framhåller att barn har begränsad tillgång till stor del av det material 

som finns på förskolorna. Flertalet av artiklarna påvisar att den fysiska miljöns 

utformning och det tillgängliga materialet kan påverka leken och dess innehåll. Bland 

annat framkommer begreppet lek- och lärutrymmen som innefattar en plats som 

erbjuder material inom ett särskilt tema. Författarna betonar vikten av att reflektera över 

vad rum och dess innehåll är ämnade för. Forskning visar att inomhusmiljöns 

utformning återspeglar hur barnet är tänkt att samspela med, samt använda, det material 

som erbjuds i miljön. Dessa samspel innefattar likväl sociala interaktioner såsom barns 

interagerande med material. Trots att detta framkommer i tidigare forskning, uttrycker 

de Jong (2010) en avsaknad av studier kring dessa samspel. I denna studie ämnar vi att 

undersöka barns samspel med den fysiska inomhusmiljön samt med varandra, och 

därmed bidra till ytterligare kunskap inom detta forskningsfält. Frågeställningen som 

berör detta är: Vilka material väljer barnen i sin fria lek samt var och hur interagerar 

barnen med materialen samt med varandra. Tidigare forskning visar även vissa 

bristande kunskaper hos pedagogerna, kring hur den fysiska miljön kan användas för att 

skapa intresse hos barn som kan gynna barns utveckling och lärande. Vår förhoppning 

är att denna studie kan bidra till fördjupad kunskap kring betydelsen av den fysiska 

miljöns utformning. Detta utifrån vår frågeställning: Hur utformar pedagogerna den 

fysiska inomhusmiljön samt hur motiveras detta.  
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3. Fokus och avgränsning 

Kapitlet definierar och förklarar studiens fokusområde och avgränsning. Fokusområdet 

är förskolans fysiska inomhusmiljö och avgränsningen är barns fria lek inom en 

förskolekontext. 

3.1 Fysisk inomhusmiljö 

Denna studie fokuserar på förskolans inomhusmiljöer samt dess fysiska aspekter vilka 

innefattar material, inredning och de ytor barn har tillgång till. Björklid (2005) och de 

Jong (2010) påvisar att miljö är ett brett begrepp vilket innefattar fysiska, sociala och 

kulturella egenskaper. Förskolans fysiska miljö har hamnat i skymundan, till förmån för 

den sociala och kulturella miljön. Även ordet rum har på senare tid, som metaforiskt 

uttryck, kommit att syfta till den sociala omgivningen istället för fysiska aspekter. Säljö 

(2014) hävdar att människans agerande och förhållningssätt samt de fysiska miljöerna är 

kulturellt betingade. Individen påverkar och skapar den omgivning denne befinner sig i, 

likväl som omgivningen påverkar och skapar individen. Genom att både samhälle och 

kultur är föränderliga innebär det att även artefakterna, såsom språket, material och 

föremål vilka människan har skapat, i vårt samhälle är i ständig utveckling. Detta 

innebär att artefakter ideligen utmanar människans mentala förmågor (ibid.). Enligt 

Vygotskij är kulturella redskap som språket, symboler, pennor och andra artefakter 

behövliga för att hjälpa oss att förstå och tänka samt ta itu och lösa problem (Smidt, 

2010; Säljö, 2005).  

3.2 Fri lek 

I denna studie innebär fri lek en period där barnen själva får välja vad de vill sysselsätta 

sig med samt att innehållet ej är planerat av pedagogerna. Baustad (2012) och Tellgren 

(2004) menar att uttrycket fri lek är vanligt förekommande i förskoleverksamheter och 

innefattar barns spontana aktiviteter som barnen själva initierar till. Barns fria lek 

innebär att aktiviteterna är självvalda samt att barnen själva bestämmer utifrån egna 

behov och intressen (Smidt, 2010). En av studiens undersökningsfrågor innefattar vilka 

material som barnen väljer att använda i sin fria lek, vilket avser vilka material barnen 

väljer att uppmärksamma, intresserar sig för samt fascinerar och inspirerar till lek. I 

leken utvecklar barn sina motoriska förmågor, självständighet, sociala färdigheter, 

koncentration, fantasi och uppfinningsrikedom (Knutsdotter Olofsson, 2009). Detta 

stöds i Vygotskijs (1995) teorier kring att barn samlar på sig upplevelser och intryck 

från sin omvärld. Därefter omvandlar de dessa upplevelser i den egeninitierade leken på 

ett fantasifullt vis för att skapa en egen verklighet som stämmer överens med barnets 

personliga idéer, fascination och behov. 

 

Med studiens fokusområde och avgränsning som bakgrund går vi vidare till ett 

teoretiskt avsnitt om det didaktiska paraplyet. Avsnittet beskriver studiens didaktiska 

relationer och behandlar de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Dessa 

frågeställningar innefattar både vuxen- och barnperspektivet.  



 

 

 

7 

 

4. Det didaktiska paraplyet 

Denna studies frågeställningar belyser didaktiska relationer, vilket innebär att de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför ingår i studiens teoretiska perspektiv. Dessa har 

vi valt att illustrera som ett didaktiskt paraply. Inom det didaktiska paraplyet berör vi 

både vuxen- och barnperspektiv. 

 

Didaktik innefattar teori och praktik rörande utbildning, undervisning och lärande 

(Hopmann, 1997). Sedan förskolan kom att omfattas av skollagen har begreppet 

undervisning använts även inom förskoleverksamheten (Skolinspektionen, 2016; 

Skollagen 2010:800). Lindström och Pennlert (2016) beskriver skillnaden mellan teori 

och praktik. Undervisningsteori innefattar kunskaper “om” undervisning, vilket 

benämns som vetande, medan undervisningspraktik syftar till kunskaper “i” 

undervisning, vilket benämns som kunnande. Undervisningsteori återfinns i de 

didaktiska frågorna hur och varför medan undervisningspraktik främst handlar om den 

didaktiska frågan vad (ibid.). Dessa tre grundfrågor ingår i den didaktiska triangeln, där 

Hopmann (1997) menar att vad ser till verksamhetens innehåll, hur svarar på vilken 

metod som används samt varför där val av innehåll och metod motiveras. Dessa 

faktorer tillsammans skapar förutsättningar för undervisning och barns lärande (ibid.). 

Denna triangel finns representerad inom didaktik i en europeisk tradition och kan 

benämnas som tysk didaktik (Sjöholm, Kansanen, Hansén & Kroksmark, 2011). 

Lindström och Pennlert (2016) beskriver den didaktiska triangeln som en översiktskarta, 

där dess dimensioner synliggör didaktiska begrepp och samband. Triangeln är 

utgångspunkt i didaktisk analys, vilken problematiserar teorier kring lärande samt 

innebär reflektion över verksamhetens innehåll (ibid.). Denna studie har den didaktiska 

triangeln som utgångspunkt, vilket vi valt att illustrera som ett paraply där innehållet, 

den didaktiska frågan vad, är det övergripande. I figuren synliggörs de tre didaktiska 

frågorna tillsammans med studiens undersökningsfrågor.  
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Figur 1. Det didaktiska paraplyet.  

 

Inom det didaktiska paraplyet berör vi såväl vuxenperspektiv som barnperspektiv. 

Enligt Halldén (2003) kan begreppet barnperspektiv vara svårtolkat eftersom det kan ha 

skilda betydelser i olika sammanhang. Begreppet barnperspektiv syftar bland annat till 

att vara uppmärksam till barns intressen och vad som anses vara bäst för varje enskilt 

barn. I denna studie lyfter barnperspektivet barns upplevelser, erfarenheter och 

intressen, vilket innefattar den didaktiska frågan vad, angående den fria leken inom den 

fysiska inomhusmiljön. Vidare framhåller vuxenperspektivet pedagogernas 

uppfattningar, det vill säga de didaktiska frågorna hur och varför. 
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5. Metod 

Följande kapitel redogör val av förskola samt studiens metoder vilka innefattar dess 

förarbete, genomförande och bearbetning av det insamlade materialet. Varierade 

metoder har använts i syfte att samla tillräcklig empiri för att få ett helhetsgrepp om 

inomhusmiljön i den undersökta förskolan. De tre insamlingsteknikerna är 

gruppintervju med pedagoger, observationer i barns fria lek och samtal med barn. 

Innan genomförandet av dessa metoder delgav vi vårdnadshavare och berörda 

pedagoger om Vetenskapsrådets (2015) riktlinjer om god forskningssed som föreskriver 

att namn på barn, pedagoger, förskola och ort ska avidentifieras. Det framgick även att 

dokumentationen låg till grund för vårt examensarbete vid Högskolan i Gävle. Vi 

informerade också om att efter avslutad examination sparas examensarbetet i 

högskolans offentliga databas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

5.1 Val av förskola 

Efter att inledningsvis valt en kommun i Mellansverige att utgå från söktes därefter 

information på kommunens hemsida för att finna förskolor lämpliga för studien. Vi 

önskade undersöka en “traditionell” kommunal förskola. Vidare valde vi att leta efter en 

avdelning med barn i åldrarna fyra till sex år. Detta gjordes med motiveringen att de är 

mer verbala än yngre barn. Vi hade en önskan om att samtala och ta del av det barnen 

uttryckte i den fria leken för att få större förståelse kring barnens upplevelser och 

intresse kring inomhusmiljöns utformning och innehåll. Det var en avgränsning att 

undvika förskolor med en uttalad Reggio Emilia-inriktning, eftersom en sådan 

profilering innebär att pedagoger redan är väl medvetna kring miljöns betydelse. Vi såg 

även till vilka ytor som barnen på förskoleavdelningen hade till förfogande. Detta för att 

undvika större avdelningar som består av två barngrupper och för att stora ytor hade 

försvårat våra observationer. Hänsyn togs även till barngruppens storlek, eftersom en 

stor barngrupp förmodligen också har stora ytor att röra sig på.  

 

Vi sökte förskolor där barns fria lek framkom vara av betydelse, eftersom det var vårt 

fokus. Ett missiv (se Bilaga 1) sändes till fem utvalda förskolor, varav två av dem 

svarade. När vi besökte dessa två förskolor kom personalen på en av dem att visa stort 

intresse för denna studie. Dessutom ansåg vi att en av dessa förskoleavdelningars 

lokaler lämpade sig för vidare observationer, eftersom det var ytor som vi två 

tillsammans skulle klara av att “täcka upp”. Förskolan omfattade tre åldersindelade 

avdelningar, varav den aktuella förskoleavdelningen bestod av tjugo barn i åldrarna fyra 

och fem år. Av dessa var tio flickor och tio pojkar. Arbetslaget bestod av tre kvinnliga 

pedagoger, förskolläraren Nilla samt barnskötarna Denice och Fanny, där samtliga hade 

mångårig erfarenhet av arbete i förskoleverksamhet. Namnen på pedagogerna är fiktiva 

med hänsyn till att de inte ska kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2015).  
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5.2 Gruppintervju med pedagoger 

Genom gruppintervju önskade vi undersöka hur arbetslaget som helhet motiverade 

utformningen av förskoleavdelningens fysiska inomhusmiljöer. Under denna rubrik 

beskrivs metod före, under och efter gruppintervju med förskoleavdelningens arbetslag. 

Detta presenteras i följande tre underrubriker: plats och tid, genomförande av 

observationer och bearbetning av det insamlade materialet.  

5.2.1 Plats och tid 

Tillsammans med pedagogerna kom vi överens om plats och tid för genomförande av 

intervju i grupp. Efter att vi framförde önskemål om vecka bestämde informanterna 

veckodag och tid. Vi genomförde två pilotintervjuer som varade i genomsnitt 30 

minuter vardera. Med detta i åtanke uppskattades gruppintervjun ta dubbelt så lång tid 

på grund av eventuella diskussioner pedagogerna sinsemellan. Utifrån önskemålet att 

genomföra en gruppintervju med samtliga tre pedagoger skedde intervjun under en 

timme av deras gemensamma planeringstid där alla hade möjlighet att närvara. 

Gruppintervjun genomfördes på den aktuella förskoleavdelningen efter informanternas 

önskemål. Efter att ha lyssnat igenom det inspelade materialet behövde en av 

intervjufrågorna tydliggöras. En kompletterande intervju, som varade 25 minuter, 

genomfördes därför efterföljande vecka.  

5.2.2 Genomförande av gruppintervju 

Utifrån studiens syfte valdes semistrukturerad intervju, vilket innebär att 

intervjuprocessen är flexibel utifrån specificerade ämnen (Bryman, 2011). Med 

undersökningsfrågorna som utgångspunkt utformades en intervjuguide som bestod av 

tre delar (Bilaga 3). Dessa tre delar var inledande-, övergripande- och specifika frågor, 

som utgör underlag för att besvara en av studiens undersökningsfrågor: hur utformar 

pedagogerna den fysiska inomhusmiljön samt hur motiveras detta? I den sistnämnda 

delen utgick frågeställningar från fotografier på förskoleavdelningens olika rum. 

Bryman (2011) menar att användning av bilder i samband med intervjuer är fördelaktigt 

eftersom det kan få intervjupersonerna att minnas händelser och situationer som annars 

skulle varit omedvetna eller bortglömda. I detta sammanhang blev fotografierna en 

utgångspunkt för pedagogerna att reflektera kring. Intervjuguiden testades genom 

pilotintervjuer vid två olika tillfällen för att undersöka om frågorna var funktionella 

samt att detta gav oss, som intervjuare, möjlighet att öva för att vara väl förberedda och 

bli mer självsäkra (Bryman, 2011). Pilotintervjuerna genomfördes med två 

yrkesverksamma pedagoger verksamma på förskolor i den valda kommunen. 

Motivering till gruppintervju var dels av tidssparande skäl, dels för att undersöka hur 

arbetslaget som helhet motiverade utformningen av förskoleavdelningens fysiska 

inomhusmiljöer. Gruppintervjuer som tillvägagångssätt, menar Bryman (2011), kan ge 

informanterna möjlighet att tillsammans diskutera och reflektera kring intervjufrågorna 

och därmed ge fylligare svar än vad vi kunnat få under individuella intervjuer.  
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Inför gruppintervjun bestämde vi oss för hur ansvaret skulle fördelas under själva 

intervjun. Den ena av oss ansvarade för att se till att alla frågeställningar blev besvarade 

samt gjorde korta anteckningar kring informanternas uttalanden för att kunna ställa 

följdfrågor till dessa. Den andra ansvarade för att anteckna uttryck och annat som kan 

vara av intresse vid eventuella citat (Bryman, 2011). Gruppintervjun inleddes med 

information kring etiska riktlinjer och ställningstaganden vilket informanterna även 

skriftligt fått tagit del av innan gruppintervjun i form av ett missiv (se Bilaga 1). 

Information om de etiska ställningstagandena innebar upplysning om att informanternas 

deltagande i intervjun var helt frivillig och att de när som helst kunde välja att avbryta 

utan närmare motivering (Vetenskapsrådet, 2015). Därefter gav informanterna muntligt 

medgivande till att delta. Under gruppintervjun användes två smartphones för 

ljudupptagning för att säkerställa ljudinspelningen vid eventuella tekniska 

komplikationer. De inspelade intervjuerna fördes över till ett USB-minne som 

placerades i säkert förvar, för att se till att ingen annan gavs tillgång till det insamlade 

materialet. Bryman (2011) framhåller att det är av stor betydelse att behandla materialet 

med stor konfidentialitet. 

5.2.3 Bearbetning av det insamlade materialet 

Efter att ha lyssnat igenom gruppintervjuerna två gånger skrev vi ut de delar som var av 

relevans i relation till studiens syfte. För att på ett noggrant sätt återge informanternas 

uttalanden är det fördelaktigt att använda sig av förutbestämda symboler (Bryman, 

2011). I utskrifterna har slanguttryck omformulerats för att, av etiska skäl, avidentifiera 

informanterna (Vetenskapsrådet, 2015). Uttryck som “ehm” och “hmm” har avlägsnats 

för att göra texten mer läsvänlig. Samtliga pedagoger kom till tals och representerades i 

de olika citaten för att återge en rättvis bild av resultatet. I vår bearbetning sorterade och 

letade vi mönster genom att färgkoordinera pedagogernas svar. Detta utifrån våra 

frågeställningar i studiens syfte, för att säkerställa att frågeställningarna blivit 

besvarade. Det insamlade materialet analyserades, ur vuxenperspektiv, utifrån de 

didaktiska frågorna varför och hur. Utifrån empirin gjordes tolkningar kring hur denna 

utbildningsmiljö utformats, sett till syfte, mål och påverkansfaktorer. 

 

() Ljud och förtydliganden.  

.. Kortare paus i tal. 

... Längre paus. 

kursivt Ord som blivit betonade.  

[...] Markerar uteslutningar. 

Figur 2. Symboler vid utskrift av intervju 
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5.3 Observationer i barns fria lek 

Eftersom vi ämnade undersöka den fysiska inomhusmiljön och dess innehåll samt 

barnens samspel med denna genomfördes observationer i den fria leken. Under denna 

rubrik beskrivs metod före, under och efter observationerna vilka genomfördes på den 

aktuella förskoleavdelningen. Detta presenteras i följande tre underrubriker: plats och 

tid, genomförande av observationer och bearbetning av det insamlade materialet.  

5.3.1 Plats och tid 

Observationerna genomfördes i den inomhusmiljö som barnen på förskoleavdelningen 

hade tillgång till under sin fria lek. Förskoleavdelningen bestod av två större rum. Dessa 

rum avgränsades med en korridor som användes som hall. Från entrén syntes 

ingångarna till de två större rummen, ett till höger och ett till vänster. Det vänstra 

rummet bestod av en öppen yta med flera olika avgränsade utrymmen, så kallade “rum i 

rummen”. Det högra rummet innehöll en större yta och hade ingångar till tre mindre 

rum, vilka går att stänga med dörrar. De mindre rummen benämndes av pedagoger och 

barn som målarrummet, stjärnrummet och lägenheten.  

 

 
Foto 1. Förskoleavdelningens planlösning. 

Observationerna varade mellan klockan åtta och tio i fyra dagar under en veckas tid. 

Barnen hade möjlighet till fri lek under dessa två timmar under förmiddagen samt under 

två timmar på eftermiddagen. Storleken på denna studie resulterade i avgränsningen att 

fyra dagar och två timmar per tillfälle skulle ge oss tillräckligt med empiri för att 

besvara våra frågeställningar. Dessutom möjliggjorde observationer på förmiddagen att 

vi kunde bearbeta det insamlade materialet på eftermiddagen. Observationerna 

genomfördes under en och samma vecka eftersom vi ämnade beskriva den fysiska 

inomhusmiljöns utformning. Ett utspritt antal dagar kunde därför komplicera 

beskrivandet eftersom den fysiska inomhusmiljön är föränderlig. Dessa reflektioner 

kring urval av situationer utfördes för att ha en tydlig avgränsning i vår studie, vilket 

även underlättade vid besvarande av undersökningsfrågorna (Franzén, Hjalmarsson & 

Löfdahl, 2014). 
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5.3.2 Genomförande av observationer 

Vårdnadshavarna till barnen på den aktuella förskoleavdelningen informerades, genom 

informationsbrev (se Bilaga 4), om vår närvaro och vårt syfte med studien. Inget 

tillstånd erfordrades eftersom barnen redan vid insamlandet av materialet var 

avidentifierade (C. Gustavsson, personlig kommunikation, 15 augusti 2016). Samtliga 

barn som närvarade på förskoleavdelningen deltog i observationerna. Vi använde oss av 

strukturerade observationer. Vid observationer av detta slag menar Bryman (2011) att 

observationsscheman ska användas under tidsbestämda sekvenser. Vårt 

observationsschema innehöll specifika kategorier, vilka agerade riktlinjer för vad vi 

ämnade undersöka under observationerna. I vårt fall innefattade variablerna de antal 

nedslag som indikerar vilka platser och material som påvisas vara av barnens intresse. 

Observationsschemat vi utformade innefattade bland annat var barnen befann sig, vilket 

material de använde samt hur materialet användes (se Bilaga 5). Observationsschemats 

innehåll diskuterades. Vi reflekterade över hur vi ämnade använda schemat för att 

säkerställa ett likvärdigt utförande av observationerna samt uppnå studiens syfte. Det 

resulterade även i ett grundligt insamlande och strukturerande av empirin. Bryman 

(2011) och Roos (2014) framhåller att dessa reflektioner och ställningstaganden har 

betydelse för att uppnå reliabilitet och validitet i studien, vilket innebär att det stärker 

arbetets trovärdighet och giltighet.  

 

Under observationerna placerade vi oss i ett varsitt större rum på en central plats. Det 

gav oss god överblick över utrymmena i respektive rum. Våra verktyg innefattade penna 

och observationsschema. Anteckningar kring var barnen befann sig samt vilket och hur 

materialet användes registrerades. Dessutom noterades antal pojkar och flickor per 

material och plats. Vi interagerade inte med barnen under observationerna, dock svarade 

vi på tilltal. Stillbilder av den fysiska inomhusmiljön fotograferades, men varken barn 

eller pedagoger närvarade vid fotograferingstillfällena. Vårdnadshavare informerades 

om detta i informationsbrevet (se Bilaga 4). En del av barnens konstruktioner 

fotograferades, dock endast när de gav oss tillåtelse.  

5.3.3 Bearbetning av det insamlade materialet 

Direkt efter genomförd observation summerades dagens insamlade material genom att 

digitalisera fältanteckningarna till en tabell utifrån rummens nedslag (se Bilaga 5). 

Dessa tabeller utformades liknande observationsschemat dock med några ändringar, 

exempelvis att kolumnen för material förflyttades för att underlätta kommande 

analysprocess. De enskilda dagarnas summeringar sammanställdes till en tabell som 

representerade hela veckan, där vi tog fasta på antal nedslag kopplat till material (se 

Bilaga 5). Vid veckosammanställningen utgick vi från de material som fanns på 

arbetskorten4 eftersom pedagogerna uttryckt i intervju att samtligt material finns 

presenterade på dessa kort. Dock är inte innehållet från arbetskorten lägenheten samt 

                                                 
4 Förskoleavdelningen använde sig av arbetskort under den fria leken (se Bilaga 2). Det innebar att varje 

barn valde vad de önskade att sysselsätta sig med utifrån arbetskorten som presenterade två rum, 

lägenheten och stjärnrummet, samt samtligt material som fanns tillgängligt på avdelningen. 
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stjärnrummet presenterade i sammanställningen utifrån material, utan de inkluderades i 

sammanställningen utifrån plats. Vi adderade antal nedslag per material samt 

sammanställde de platser barnen använt materialet på för att möjliggöra att även addera 

dessa. Det insamlade materialet analyserades utifrån barnperspektiv samt den didaktiska 

frågan vad. Utifrån empirin framkom då vilka material som barnen valde i sin fria lek 

samt vilka platser barnen använde materialen på, vilket tydliggjordes genom diagram. 

5.4 Samtal med barn 

I detta avsnitt kommer metod före, under och efter samtal med barn att presenteras i 

följande fyra underrubriker: urval av barn, plats och tid, genomförande av samtal med 

barn och bearbetning av det insamlade materialet. Intervjuerna formades och utfördes 

som samtal snarare än intervjuer. Dock väljer vi att inte göra någon skillnad på dessa 

begrepp och använder därför intervju likväl som samtal i vår beskrivning av denna 

metod. Vi eftersträvade att varje barn skulle få sin röst hörd vilket möjliggjordes genom 

samtal med barnen. Samtalen genomfördes för att vi skulle få större förståelse och 

kunskap kring vad barnen på denna förskoleavdelning ansåg om deras fysiska 

inomhusmiljö.  

5.4.1 Urval av barn 

Avdelningen innefattade 20 barn i åldrarna fyra till fem år. För att genomföra 

gruppsamtalen behövdes vårdnadshavares medgivande (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2015). Detta innebar att vi endast samtalade med de barn vars 

vårdnadshavare gav oss skriftligt tillstånd till deltagande (se Bilaga 4). Medgivande från 

vårdnadshavare till 17 barn erhölls. Detta begränsade vårt urval eftersom vi önskade att 

samtala med samtliga barn. Samtalen genomfördes vid två tillfällen med sju respektive 

tio barn. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att gruppsamtal kan 

uppmuntra barnen till vidare reflektioner och diskussioner snarare än enskilda 

intervjuer. Det kan i sin tur generera i att vi får större förståelse och kunskap kring vad 

barnen på denna förskoleavdelning anser om deras fysiska inomhusmiljö. 

5.4.2 Plats och tid 

Samtalen genomfördes på en plats där barnen vanligtvis har samling. Samtalen utfördes 

under förmiddagen och varade i 25 respektive 30 minuter. Båda samtalen genomfördes 

efter att samtliga observationer var avslutade. Det ena i anslutning till vårt sista 

observationstillfälle och det andra samtalet vid ett tillfälle veckan därpå. Detta 

motiveras med att vår närvaro under veckan förhoppningsvis resulterade i att barnen 

utvecklade tillit till oss. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) framhåller vikten 

av att inneha god kontakt med de barn som ska intervjuas samt att reflektera över 

lämplig tidpunkt.   
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5.4.3 Genomförande av samtal med barn 

Utifrån Vetenskapsrådets (2015) forskningsetiska principer informerade vi 

vårdnadshavarna till barnen på den aktuella förskoleavdelningen, där vi efterfrågade 

deras medgivande vid genomförande av gruppsamtal (se Bilaga 4). Intervjuerna 

formades och utfördes som samtal snarare än intervjuer. Detta menar Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) kan möjliggöra för barnen att framföra sina uppfattningar 

kring det som eftersträvas att undersöka. De verktyg som användes under intervjuerna 

innefattade smartphones till ljudupptagning samt ett protokoll i form av en tabell. En av 

oss antecknade i protokollet vilket material pojkarna respektive flickorna uttryckte 

intresse kring samt varför och vilken plats de helst önskade använda det valda materialet 

på (se Bilaga 6). Den andra ställde frågor och samtalade med barnen. Protokoll 

användes som ett komplement till det inspelade materialet för att underlätta 

renskrivning av intervjuerna. Vi valde att använda ljudinspelning under intervjuerna 

eftersom att endast anteckna kan innebära att det barnen uttrycker och berättar faller 

bort genom att vi som intervjuare omöjligt kan anteckna allt barnen samtalar om (ibid.). 

 

Innan intervjun påbörjades samtalade vi med barnen kring en utflykt de varit på tidigare 

under veckan. Att samtala om något barnen har upplevt eller visat intresse för kan 

underlätta och vara en god grund inför ett planerat samtal (Bengtsson & Hägglund, 

2014; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Utifrån Vetenskapsrådets (2015) 

forskningsetiska principer informerade vi barnen om vår intention med samtalet. Barnen 

blev tillfrågade om intresse att medverka samt godkännande av att bli inspelade. Vi 

betonade betydelsen av barnens medverkan eftersom vi önskade få fördjupad förståelse 

av vad som intresserade dem i förskoleavdelningens inomhusmiljö. Därmed 

tydliggjordes även varför vi önskade spela in samtalet (se Bilaga 7). Under samtalen var 

vi väl medvetna om hur vi använde vårt kroppsspråk. Vi uttryckte ett genuint intresse 

kring det barnen beskrev genom att exempelvis söka ögonkontakt med den som talade. 

Dessa etiska ställningstaganden och förhållningssätt betonar Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) är av betydelse för en god samtalssituation samt av respekt för 

barnen.  

 

Bilder på det material barnen hade tillgång till under sin fria lek visades (se Bilaga 2) 

vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att kan hjälpa barnen att 

förklara och beskriva sina upplevelser kring vad som intresserar dem i verksamheten. Vi 

ställde specifika frågor, som vi noggrant övervägt och utformat, utifrån vårt syfte med 

denna studie (se Bilaga 7).  Dock var vi väl medvetna om betydelsen av att vara flexibel 

vilket även resulterade i att frågorna emellanåt formulerades om beroende på barnets 

tidigare svar eller påvisat intresse. Detta visar barnet att dennes svar är högst relevant 

och intressant. Emellertid var vi noggranna med att intervjun omfattade det fält vi 

ämnade undersöka (ibid.).  

5.4.4 Bearbetning av det insamlade materialet  

Anteckningarna från protokollen vilka vi samlat in från de två samtalen digitaliserades 

och sammanställdes i ett protokoll vilket hade samma utförande som det vi använde 
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under själva samtalen (se Bilaga 6). Dessa kompletterades med det inspelade materialet 

vilket vi lyssnat igenom och renskrivit. Utskrifterna från det inspelade materialet kunde 

vara av relevans om vi missat eventuell information vi erhållit från anteckningarna samt 

möjliggöra att ta del av eventuella citat från barnen vilka kunde vara intressanta att 

analysera och framhäva i resultatet av studien (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2012). I renskrivning av citat har slanguttryck omformulerats för att, av etiska skäl, 

avidentifiera informanterna (Vetenskapsrådet, 2015). Uttryck och upprepning av ord, 

som kan försvåra läsningen, har avlägsnats för att göra texten mer läsvänlig. Samtlig 

empiri analyserades utifrån barnperspektiv samt den didaktiska frågan vad för att 

fastställa vilka material barnen valde i sin fria lek samt vilka platser barnen använde 

materialen på.  

 

6. Resultat 

Kapitlet redogör för studiens resultat. Inledningsvis ges en beskrivning av den fysiska 

inomhusmiljön på förskoleavdelningen. Därefter presenteras två teman: den fysiska 

inomhusmiljöns utformning och motivering samt material i barns lek. Det första temat 

innefattar de didaktiska frågorna hur och varför, som framhåller pedagogernas metoder 

och syfte med inomhusmiljöns utformning. Det andra avsnittet behandlar den didaktiska 

frågan vad, vilken innefattar det innehåll som barnen visar intresse av i verksamhetens 

inomhusmiljö. 

6.1 Den fysiska inomhusmiljön 

I följande avsnitt ges en beskrivning av förskoleavdelningens utrymmen. Dessa består 

av fem rum och en korridor, vilka presenteras i såväl text som foton.  

 

Förskoleavdelningens två större rum avgränsas med en 

korridor vilken nyttjas som hall där barnen hänger av sig 

kläder samt information till vårdnadshavare synliggörs. 

Från entrén ser vi ingångarna till de två större rummen, 

vilka vi valt att benämna som högra respektive vänstra 

rummet.  

 

 

Foto 2. Hallen sett från entrédörren 

 

Det vänstra rummet består av en öppen yta med flera olika avgränsade utrymmen, så 

kallade rum i rummen. Två av fyra väggar består av flertalet fönster, där några av dem 

är täckta av filtar. Ett utrymme innefattar ett högt ovalt bord med tillhörande stolar samt 

en förvaringsmöbel med ett akvarium. Förvaringsmöbeln består av lådor där varje barn 

har en varsin låda. På väggen ovanför det höga bordet finns öppna hyllor med material, 

vilka barnen inte når. Intill förvaringsmöbeln finns ett lägre kvadratiskt bord med låga 
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stolar. Till höger om det låga bordet finns en hylla som fungerar som rumsavdelare. 

Hyllan innehåller materialen pärlor, pärlplattor, garn och elastiska snören. Till höger om 

hyllan finns en stor hörnsoffa samt ett cirkulärt lågt bord. Framför hyllan och soffan 

finns en förvaringsmöbel placerad, vilken innehåller skapandematerial tillhörande 

arbetskortet pyssla. Till höger om soffan bildas en vrå i hörnet. Där finns en mindre 

hylla innehållande lådor med material som tillhör de fyra arbetskorten hästarna, tåg, djur 

och duplomekano. En stor cirkulär matta finns placerad direkt till höger sett från 

ingången. På golvet runt mattan finns markeringar med barnens namn, vilket indikerar 

att det är här som samlingar brukar ske. På väggen finns alfabetet uppradat med 

illustrationer, samt förstorade bilder ur en almanacka. En vägg som inte syns på bild 

består av en diskbänk samt garderober, en för pedagogerna, en innehållande spel och 

memory samt en med pussel. Mellan mattan och soffan står en mindre skärmvägg.  

                   
Foto 3. Det vänstra rummet sett från                Foto 4. Det vänstra rummet sett från 

dess ingång                                                       dess ingång, annan vinkel. 

 

 
Foto 5. Det högra rummet sett från dess ingång. 

 

Det högra rummet innehåller en större yta och har ingångar till tre mindre rum, vilka 

går att stänga med dörrar. Arbetskorten som barnen använder under sin fria lek är 

placerade i detta rum. De mindre rummen benämns av pedagogerna och barnen som 

målarrummet, stjärnrummet och lägenheten, varav de två sistnämnda finns presenterade 

på arbetskorten. I det större rummet finns en soffa där en vägghylla med många olika 

sorters material är placerade. Ovanför vägghyllan finns en stor världskarta. De material 
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som erbjuds på vägghyllan innefattar arbetskorten hattarna, kuberna, mekano, kulbanan, 

clicks, plusplus, magneterna, aporna och glassarna. Utrymmet i det inre hörnet med en 

cirkulär matta blir ett rum i rummet med hjälp av två skärmväggar mot soffan samt en 

hylla som avskärmar mot ingången till stjärnrummet. Hyllan innehåller flertalet 

förvaringslådor med legobitar som är sorterade efter färg. Målarrummet är inrett som ett 

kök med diskbänk, bänkskiva, skåp och lådor. Barnen har tillgång till material 

tillhörande arbetskortet vattenfärger. I övre skåp och hyllor finns andra sorters färger 

och material. I rummet finns ett kvadratiskt högt bord med fyra tillhörande stolar samt 

en förvaringsvagn med brickor där barnen kan placera sina alster. 

 

I stjärnrummet finns en mindre förvaringsmöbel med 

lådor, ett litet lågt bord med tillhörande stol, två 

mindre fåtöljer samt en scen vilken består av en 

mindre upphöjning från golvet samt gardiner som 

ramar in. Bakom den högra gardinen finns en 

vägghylla med en cd-spelare och cd-skivor. 

Förvaringshyllans lådor innehåller utklädningskläder 

och leksaksmikrofoner. På den högra väggen finns en 

spegel i barnens höjd samt normbrytande bilder på 

olika kända artister. 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Ett mindre rum vilket  

pedagogerna och barnen benämner  

som stjärnrummet.  
 

Lägenheten innehåller en liten säng, 

ett leksakskök, ett lågt bord med en 

stol samt en låg förvaringsmöbel. I 

förvaringsmöbeln finns material 

såsom leksaksmat, väskor och 

utklädningskläder. Väggarna är till 

större delen outsmyckade, bortsett 

från en liten del vilket består av en 

vägglampa i form av en blomma 

samt två korta tavellister där fyra 

tavlor är placerade.  

Foto 7. Ett mindre rum vilket pedagogerna och  

barnen benämner som lägenheten.  
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6.2 Den fysiska inomhusmiljöns utformning och motivering 

Detta tema redogör för pedagogernas didaktiska val och handlingar kring den fysiska 

inomhusmiljöns utformning. Pedagogernas motivering till dessa val och handlingar 

framkom under gruppintervjuerna. Här kommer de didaktiska frågorna hur och varför 

till uttryck, vilka framhåller pedagogernas metoder och syfte med inomhusmiljöns 

utformning. 

 

Pedagogerna diskuterar rummens utformning varje dag, såsom materialens placering 

och vad som bör finnas tillgängligt för barnen. Inför varje hösttermin diskuterar 

arbetslaget vad som fungerat bra och vad som behöver förbättras i den fysiska 

inomhusmiljön. Barnen är inte delaktiga i diskussioner angående materialens placering 

eftersom materialen har en utmarkerad förutbestämd plats. Dock säger de inte nej om 

barnen önskar förflytta material vid lek. Nilla menar att “inomhusmiljön är ju A och O.. 

Miljön, hur vi skapar miljön.. och alltså framställer miljön för barnen. Det skapar och 

det gör ju hela barngruppen”. Fanny poängterar att “det blir ju lugnare då, om man har 

en bra miljö”.   

     

Viktigt att ha en tillåtande miljö. En inspirerande miljö och framförallt, en anpassad 

miljö. Likaväl som vi anpassar den fysiska miljön efter gruppen, så anpassar vi ju 

gruppen efter miljön. Det är väl därför vi har kommit att arbeta i miljön som vi gör nu. 

Med de här arbetskorten (Nilla).     

 

Nilla berättar att de använder arbetskort eftersom det lämpar sig i den nuvarande 

barngruppen och framhåller att en tillåtande miljö innebär att materialet ska vara synligt 

för barnen samt att det ska finnas möjlighet att blanda dessa material. Arbetskorten 

möjliggör detta. Arbetskorten används i den fria leken och introducerades för barnen vid 

terminsstart då barnen började på den aktuella avdelningen. Eftersom barnen visade 

intresse för dessa, redan samma dag de presenterades, valde pedagogerna att fortsätta 

använda arbetskorten i den fria leken. Pedagogerna beskriver att korten används för 

underlätta barnens val av material och inte för att styra dem mot ett visst innehåll. Trots 

att samtliga material presenteras på arbetskorten framkom att dessa till viss del ändock 

styr barnen, vilket kan hindra dem att leka vissa fantasilekar.  

 

Många av arbetskorten visar ett specifikt material - då blir det ju också så att barnet 

jobbar med materialet på det sättet det är tänkt. Då blir det inte lika mycket “nu trollar 

vi om soffan till ett skepp och vi åker ut i rymden” och sånt. [...] Sådana lekar skulle vi 

kunna göra också, men de finns inte med på arbetskorten. Det är ju lite svårt att sätta 

dem på ett arbetskort. Det är för- och nackdelar med korten. Men vi är ju närvarande 

och ska plocka upp. [...] Nu är det ju teater som är jättestort (Denice). 

 

Denice menar att det är av vikt att vara lyhörd och “plocka upp” det barnen visar 

intresse kring, exempelvis teater, för att på så vis arbeta vidare med det. 

Skapandematerial kan vara inspirerande för barnen gällande dess fantasi, berättar 

pedagogerna. Vid det höga bordet i det vänstra rummet har barnen tejpat upp bilder på 
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väggen som bland annat föreställer ett akvarium med fiskar som de har skapat av 

papper. Pedagogerna menar att barnen blivit inspirerade av akvariet på 

förskoleavdelningen. De framhåller betydelsen av ett tillåtande klimat som ger barnen 

möjlighet att utforma sin egen inomhusmiljö. Denice påpekar att “det här är ju också en 

utformning av sin egen miljö. Att de tejpar upp.. och får göra det”. 

 

 
Foto 8. Barnen utformar sin egen inomhusmiljö.  

 

Angående hur pedagogerna väljer material till avdelningen poängterar de att det kan 

vara svårt att inhandla material som passar den aktuella barngruppen på grund av 

begränsade ekonomiska resurser. De framhåller betydelsen av att samtliga 20 barn ska 

ha tillgång till material som intresserar dem. Pedagogerna betonar att de är normkritiska 

i deras val av material och att materialet ska tilltala samtliga barn. Dessutom påvisar de 

att det material som erbjuds på förskolan ska vara ett komplement till det som erbjuds i 

hemmet. 

 

Som specifikt när vi har legot. Då har vi ju verkligen suttit och valt. Vi väljer lego 

utifrån yrkeskategorier. Vi har valt legofärger och försökt att vara helt könsneutrala för 

att det ska tilltala alla. Annars kan ju lego vara ganska stereotypt. När man har en 

förutfattad mening om att det är pojkarna som ska leka med det. Vi har väl verkligen 

försökt att, att tänka till. Alltså vilket material vi väljer. Det ska bjuda in till alla (Nilla). 

 

Nilla framhäver att de diskuterar och reflekterar kring vilket material som ska finnas 

tillgängligt i barngruppen samt att de inköp som innefattar lego ska vara könsneutrala. 

“Och olika figurer och så..” tillägger Fanny. 

 

Hallen är en plats för av- och påklädning, men också en plats utformad för att 

synliggöra dokumentation för föräldrarna. Denna typ av dokumentation är placerad på 

väggen. Pedagogerna menar att hallens placering orsakar oro hos barnen eftersom den 

fungerar som en genomfart mellan de två stora rummen. Särskilt barn med 

koncentrationssvårigheter ger uttryck för sådan oro. Dessutom är hallen trång och har 

för få toaletter. Förra året utformades en plats vid utrymmet intill toaletterna som barnen 

hade tillgång till, vilket pedagogerna uttrycker en önskan om att upprepa även detta år.  
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Men barngruppen i år har större integritet, så vi vill inte ha barn utanför toaletterna, för 

barnen vill vara ifred. [...] Och vi vill ju ha samspel med föräldrarna, den här dagliga 

kontakten i hallen. Så, vi vill inte ha barnen i hallen. Det är inte så mycket material där 

heller (Nilla). 

 

Nilla och övriga pedagoger diskuterar utrymmet vid toaletterna men lyfter betydelsen av 

att anpassa och utforma rummen efter den aktuella barngruppen.  

 

I det vänstra rummet har pedagogerna utformat rum i rummet bland annat genom en 

stor matta och soffa som ger barnen möjlighet att sitta tillsammans vid exempelvis 

samling. De har även placerat ett lågt bord längst in i ett av rummets hörn för att 

undvika spring där materialet pärlor finns tillgängligt för barnen. Dock är de begränsade 

i sitt utformande genom att de av säkerhetsskäl måste placera soffan under de höga 

fönstren. Det beror på att det ska finnas flera flyktvägar ut från förskolan på grund av 

brandsäkerhet. Pedagogerna påpekar dessutom att det är bedrövligt att barnen inte kan 

se ut genom fönstren.  

 

Intentionen var att i högra rummet skapa rum som är inbjudande till lek. Soffan 

fungerar likväl som rumsavdelare som en plats där barnen kan sitta och läsa. De 

skärmväggar som finns agerar rumsavdelare, men också filmduk. Skärmväggarna är 

flyttbara och används bland annat vid samling för att minska risken av att barnen ska bli 

störda av det som sker runtomkring. Tidigare fanns legot tillgängligt i stjärnrummet 

men pedagogerna menar att det inte skedde någon konstruktiv lek där utan materialet 

kastades mestadels omkring. Fanny påpekar att rummet “användes men det kastades 

bara omkring”. Denice framhåller att “sen så tänkte vi att vi provar att ställa upp 

material då så ser vi. Och möjliggöra att man kan leka där också”. Av den anledningen 

skapades rum i rummet med skärmväggar och en matta samt en hylla där legomaterialet 

placerades. Nilla menar att “vi har ju tänkt att man kan leka avskilt med legot. Sen så 

kan vi ju utnyttja det till andra saker. Legorummet är ju även en avskärmad samlingsyta 

där vi kan samla barnen. De är vana med att sitta på matta”. 

 

Det framkom av pedagogerna att målarrummet är oförändrat vilket beror på att 

diskbänk och förvaring är fast inredning som de inte kan ändra på. Eftersom rummet är 

så pass litet har bordet bytts ut mot ett mindre, samt att en dörr har tagits bort och ersatts 

med en vägg. Denna åtgärd genomfördes eftersom barnen använde dörren och rummet 

som passage vilken ofta fick agera löpbana. Pedagogerna menar att det hade varit mer 

lämpligt med löpbana vid en mindre barngrupp men inte med den storlek på grupp som 

de har idag. Under den fria leken har barnen tillgång till rummet genom att de kan välja 

arbetskortet vattenfärger. Det material som erbjuds i skåpen har barnen också tillgång 

till.  

 

Vi har ju ett arbetskort som det står vattenfärger på. Det sköter de ju själv. De får ju ta 

fram förkläde och vattenfärgerna själva. Och lika degen. Den är ju också inne i det 

rummet (Denice).  
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Stjärnrummet utformades till den aktuella barngruppen för att vara mysigt, inspirerande 

och roligt men framförallt för att enligt Fanny “få fram de tystlåtna barnen”. 

Pedagogerna berättar att de är begränsade i utformandet av möblemanget i detta rum 

eftersom de måste ha en bänk under fönstret. Bänken måste vara placerad där för att 

barnen ska kunna klättra ut själva via fönstret vid eventuell brand. Fåtöljerna är tänkta 

som sittplatser under uppträdanden. Vid scenen i stjärnrummet har pedagogerna placerat 

normbrytande bilder på olika kända människor vilka syftar till att inspirera barnen när 

de skall uppträda. 

 

De står ju där på den där scenen, barn som inte vågat prata, prata alls, vågat ta plats och 

inte pratat ställer sig på scen nu. Och de, nu har de nästan slutat be om bakgrundsmusik, 

nu sjunger de och spelar själv. [...] De första två dagarna stod vi där med dem och nu 

har de ju utvecklat leken själva, från att stå och sjunga till att de gör teatrar och de gör.. 

det blir så mycket kring-lek i rummet. [...] Med facit i hand skulle de ju vilja ha ett 

stjärnrum här inne (i vänstra rummet) där det finns mycket mer yta med obegränsat med 

publik (Nilla).  

       

Pedagogerna uttrycker att stjärnrummet är det rum som de skapat och som har lett till 

mycket lek och framför allt utvecklat barnens självförtroende.  

 

Ett rum pedagogerna berättar att de är mindre nöjda med är lägenheten vilket Nilla 

benämner som “det svarta fåret”. Fanny håller med och säger “ja, det här är vi inte nöjda 

med riktigt”. Även Denice fortsätter “nä, vi är inte nöjda med lägenheten”. Deras idé 

var att ha flertalet inbjudande material på liknande vis som de berättar att de har i 

rummet utanför. Tanken var att barnen skulle få möjlighet att välja mellan flertalet 

material och att dessa kunde inbjuda till olika sorters lekar. Dock framhåller 

pedagogerna en upplevelse kring att de endast har placerat in möbler i rummet bara för 

att det bör vara möblerat. De poängterar att de önskar att vidareutveckla detta rum.  

 

Det här är ju ett sånt här rum som vi skulle kunna göra så mycket bättre om vi hade 

material, men vi saknar material. Tanken med vad vi vill göra där inne finns, men tiden 

finns inte. För vi behöver skapa det själv. [...] Där har vi utvecklingspotential, tycker vi 

(Nilla). 

 

Pedagogerna diskuterar lägenhetens potential. Dock framhåller Nilla att tidsbrist är en 

avgörande anledning till att de inte kan utforma rummet som de önskar.   
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6.3 Material i barnens lek 

I följande avsnitt redovisas vilka material barnen väljer i sin fria lek, var materialet 

används samt barnens interaktion med material och varandra. Detta tema innefattar den 

didaktiska frågan vad, vilken innefattar det innehåll som barnen visar intresse av i 

verksamhetens inomhusmiljö.  

6.3.1 Material som barnen använder i sin fria lek 

Barnen har 22 arbetskort att välja mellan i den fria leken varav 20 av dem synliggör 

tillgängligt material. De övriga två presenterar rummen lägenheten och stjärnrummet (se 

Bilaga 2). Under observationstiden använder barnen 16 av de 20 arbetskort som 

presenterar material (se Bilaga 8). Det finns ett visst antal arbetskort per material som är 

placerade på en vägg centralt i förskoleavdelningen. Barnen väljer ett arbetskort för att 

sedan placera det längst bak i högen. När samtliga av dessa kort blivit valda synliggörs 

ett svart kort som innebär att materialet på detta arbetskort ej kan väljas. Dock 

framhåller pedagogerna att de inte tenderar att säga nej om fler barn än vad det finns 

arbetskort önskar att leka med ett visst material. När barnet önskar byta material 

placerar hen det tidigare valda arbetskortet längst fram innan ett nytt väljs.  

 

De fem material som vi, genom observationer, funnit att barnen använder mest i sin fria 

lek är att pyssla, spel, smålego, djur och aporna (se Figur 3). Dessa är benämningar som 

återfinns på de arbetskort barnen har till förfogande. Pyssla, som har 57 nedslag, ger 

barnen möjlighet till skapande genom att de kan använda olika material såsom papper, 

flertalet olika pennor samt tidningar vilka barnen kan klippa ur. Arbetskortet spel har 26 

nedslag och innebär sällskapsspel, vilket går ut på att två eller fler personer tävlar mot 

varandra. Spelen innebär ofta att följa tävlingsregler och använda tärning vars siffror 

eller symboler resulterar i en påföljd, exempelvis flytta spelpjäser. Barnen på 

avdelningen har tillgång till sju sällskapsspel. Smålego har 20 nedslag och innefattar 

figurer samt legobitar i olika storlekar och färg. Legobitarna kan sättas samman och 

bilda olika konstruktioner. Arbetskortet djur, som har 18 nedslag, innefattar djur i 

hårdplast såsom dinosaurier samt bondgårdsdjur. Lekmaterialet aporna har 15 nedslag 

och består av flertalet olika delar av hårdplast som går att sätta samman. Det finns 

basplattor som går att sätta samman på bredden. Kugghjul och avlånga stavar, som till 

exempel kan föreställa träd, kan fästas i plattorna. Dessutom finns en trädkrona i form 

av palmblad som kan fästas i de avlånga stavarna. Sist men inte minst tillkommer apor, 

därav namnet, vilka går att hänga i palmbladen.  
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Figur 3. Diagrammet illustrerar antal nedslag per material som barnen använder mest. 

Materialen finns representerade på arbetskorten. Nedslag innefattar hur många gånger 

varje material blivit använt av barnen.  

 

Under samtal med barnen fick de, utifrån arbetskort, välja vad de helst sysselsätter sig 

med. De gavs möjlighet att välja flera olika material. Det framkom att barnen väljer 

flera olika material i den fria leken. De fyra främsta var smålego, pärlor, pyssla och 

vattenfärger (se Figur 4). Av totalt 17 barn valdes arbetskortet smålego av sju barn och 

pärlor valdes av sex barn. Pyssla och vattenfärger valdes av fyra barn vardera. Andra 

material som barnen väljer är aporna, hästarna, kaplastavar, plusplus, duplomekano, tåg, 

magneterna och spel. Barnen uttrycker att de vid aktiviteten pyssla kan skapa fritt och 

att det finns många valmöjligheter. När barnen beskriver varför de väljer att sysselsätta 

sig med detta material ger de exempel på vad de kan skapa “massa figurer”, “en 

rymdraket” och “burkar”. Ett barn beskriver att det skapade materialet kan användas i 

lek. “Man kan göra saker att sätta i håret, till exempel klä ut sig till en kråka”. Vidare 

motiverar barnen val av materialet smålego med att de “kan bygga” och uttrycker att det 

ibland är många barn som leker med detta material. “Ibland så vill vi välja lego fast det 

är fullt. Då får man fråga, om fröken säger nej får man välja något annat, om fröken 

säger ja kan man gå dit fast det är fullt”. Fyra barn berättar entusiastiskt om bygg- och 

konstruktionsmaterialet magneterna, trots att det bara är ett av barnen som väljer det 

arbetskortet under samtalet. “Det är kul. Man kan bygga en massa saker”. 
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Figur 4. Diagrammet presenterar samtligt material vilka barnen muntligt uttrycker att 

de gärna vill sysselsätta sig med under den fria leken.  

 

Pedagogerna framhåller i gruppintervjuerna att barnen är intresserade av bygg och 

teknik. Det innefattar olika sorters byggmaterial som frambringar “samspelslek”. Dock 

framkommer att det är mestadels pojkar som väljer byggmaterial medan flickorna 

pysslar. Nilla menar att det är “specifikt för oss här, att barnen är otroligt intresserade av 

bygg och teknik. Alltså byggmaterial, det är väldigt mycket bygg. Den här 

samspelsleken är ju.. Det är ju för att vi erbjuder dem mycket byggmaterial”. Denice 

framhäver att “tjejerna sitter här och pysslar. Men det är mer killar som väljer..” 

“Byggmaterial” säger Fanny. “Mm, byggmaterial. Sen är det ju inte bara det såklart, 

men generellt är det så” fortsätter Denice. Andra material som pedagogerna menar att 

barnen visar intresse för är spel, pussel, hästarna och aporna. Hästarna och bygg- och 

konstruktionsmaterialet aporna benämner pedagogerna som “samspelsmaterial” vilka 

skapar samspelslekar. 

 

Man märker nu, de har ju specifika lekmaterial som de tycker är jätteroligt, som de har 

samspelslekar omkring. De leker väldigt mycket med dem. [...] Barnen leker ju “på det 

här sättet ska vi leka med materialet” och anpassar leken efter materialet. Och hade man 

haft flera material så.. de hade kunnat blanda materialet och kanske fått in en annan lek 

(Nilla). 

 

Genom att utöka materialet kring hästarna menar Nilla och de andra pedagogerna att 

finns möjlighet att leken utvecklas och inte inriktas mot ett specifikt innehåll som 

exempelvis “stall-lek”.  

6.3.2 Var används det valda materialet? 

Under denna rubrik presenteras de fem mest besökta platserna utifrån våra 

observationer. Vidare beskriver barnen val av plats och pedagogerna delger sin 

uppfattning om var barnen väljer att befinna sig.  
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Observationerna visar att de fem mest besökta platserna är mattan i det vänstra rummet, 

det höga bordet i det vänstra rummet, golvytan framför soffan i det högra rummet, det 

låga bordet i det vänstra rummet samt lägenheten (se Figur 5). Vid mattan som har 46 

nedslag finns garderober innehållande spel och memory och pussel. Det höga bordet har 

41 nedslag. Intill det höga bordet finns en förvaringsmöbel som innehåller 

skapandematerial tillhörande arbetskortet pyssla. Golvytan framför soffan har 34 

nedslag. Här finns en vägghylla med olika sorters material. Det låga bordet har 27 

nedslag. Intill det låga bordet finns en hylla som innehåller materialen pärlor, 

pärlplattor, garn och elastiska snören. Lägenheten som har 27 nedslag innehåller en liten 

säng, ett leksakskök, ett lågt bord med en stol samt en låg förvaringsmöbel. Dessa fem 

platser samt samtliga besökta platser och utrymmen presenteras i avsnitt 6.1 Den fysiska 

inomhusmiljön. Nedslag för samtliga platser återfinns i Bilaga 9.  

 

 
Figur 5. Diagrammet visar antal nedslag per plats på den aktuella förskoleavdelningen, 

vilka innefattar varje gång barnen besökte en plats och lekte med eller använde sitt 

valda material. V innebär vänstra rummet, H innebär högra rummet.  

 

Under samtal med barnen framkommer tre mönster när de beskriver sina egna 

upplevelser kring var de leker med det valda materialet. Dels uttrycker de att material 

har en förutbestämd plats. “Det är här man ska vara”. Barnen väljer även var de ska 

befinna sig under den fria leken med hänsyn till andra, när de uttrycker att de inte vill 

“störa andra”. Vidare motiverar barnen val av plats med att de vill leka ostört, såväl 

ensamma som tillsammans med andra barn. “Där är det bäst att vara när man vill ha 

lugn och ro”.  

 

Lägenheten var den plats som flest antal barn valde under samtalen. De motiverar sitt 

val med att de kan använda sig av utklädningskläder i roll-lekar med olika 

familjekonstellationer: “mamma, pappa barn”, “katt- och tigerfamilj” samt “dinosaurie- 

och fiskfamilj”. Barnen uttrycker att de vid lek på golvet gärna befinner sig på mattan i 

det vänstra rummet. “Det är mysigare och så har man det varmare. På golvet är det ju 

kallt, men jag gillar att vara på golvet”. Barnen påstår att det är fördelaktigt att vara på 

golvet under lek med tåg eftersom de kan “låtsas att det är vatten”, “eller kanske slajm i 
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stället, eftersom det är grönt här”. “Fast i det andra rummet tycker man att det är roligast 

för där kan man låtsas att det är vatten för där är det blått”. Barnen berättar att de vid 

aktiviteten pyssla väljer att placera sig vid något av borden i det vänstra rummet 

eftersom de där har närhet till skapandematerialet, pärlorna samt sina egna lådor.  

 

Pedagogerna beskriver att barnen helst leker och trivs bäst i det vänstra rummet. De 

påvisar att det är ett lugnt rum med en låg ljudnivå samt att det emellanåt kan vara 20 

barn och vuxna i rummet. Nilla menar att det är i det vänstra, “det stora rummet är 

rummet där allt händer”. Fanny påpekar att det vänstra rummet är “kärnan, faktiskt. Har 

alltid varit med varenda barngrupp”. Denice håller med och tillägger “för alla 

förskoleavdelningar har ett hjärta. Och det här är hjärtat”. Pedagogerna diskuterar 

anledningen till att barnen gärna befinner sig i det vänstra rummet och om det kan bero 

på att barnen hade ett liknande utrymme på deras förra avdelning. Fanny betonar att 

“där har de ju inga dörrar att stänga igen sig, så de är van med det”. Dessutom menar de 

att detta rum påminner om barnens hemmiljö genom att möbleringen innefattar bland 

annat en soffa och en diskbänk. Vid diskussion var barnen befinner sig i det vänstra 

rummet beskriver pedagogerna att flickorna gärna sitter vid det höga bordet och pysslar, 

vilket även pojkarna gör emellanåt. Både pojkar och flickor väljer att leka med 

byggmaterial. Dock övervägande pojkarna som då gärna befinner sig i det vänstra 

rummet medan flickorna likväl kan befinna sig varstans på avdelningen. 

6.3.3 Barnens interaktion med material och varandra 

Under observationerna framkom det att barnen med arbetskortet pyssla använder det 

erbjudna materialet “så som det är tänkt”. Det innebär att rita med olika sorters pennor 

samt klippa i papper och tidningar. Majoriteten av tillfällena sysselsätter sig barnen 

individuellt, samtidigt som det framkommer mycket samtal mellan barnen. Vid samtal 

kring själva aktiviteten talar barnen om för varandra vad de sysselsätter sig med, ber 

varandra att skicka material, räknar föremål samt reflekterar över hur något ska 

avbildas. Det samtalas även om annat än den aktuella aktiviteten, exempelvis sjukdomar 

och döda morföräldrar. Barnen hjälper varandra i den skapande aktiviteten och ger 

instruktioner, exempelvis “så här kan du göra”. Vidare genererar det skapade materialet 

i lek som sedan utvecklas till teater. Barnen tillverkar spöken, kråkor samt dekorationer 

till kulisser. 
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Foto 9. Dekorerad kuliss till barnens teaterframträdande.  

 

De egentillverkade materialen, som till exempel spöken och kråkor, resulterar i spring 

mellan olika rum vilket i några fall leder till högljudda skratt och skrik. Vid dessa 

tillfällen bryter någon av pedagogerna leken, varpå barnen fortsätter att leka i en mer 

dämpad ljudvolym. De barn som skapar dekorationer till deras kommande 

teaterföreställning samarbetar och diskuterar kring dekorationernas placering på 

kulissen, vilket är skärmväggarna i det högra rummet. De samtalar även kring hur de 

ämnar genomföra den kommande teaterföreställningen, exempelvis i vilken ordning de 

ska göra entré.  

 

Aktiviteten spel sker oftast under kortare tidsperioder. Barnen samspelar hela tiden 

under denna aktivitet och de diskuterar hur de ska spela, samt vid ett tillfälle reflekterar 

de kring hur banan ska byggas. Vid två tillfällen uppstår konflikt och diskussion kring 

turtagning. Dock kan nämnas att det vid dessa två tillfällen var fem respektive fyra barn 

närvarande. Vid övriga tillfällen var det färre antal barn involverade.  

 

Barnen bygger och konstruerar olika sorters föremål i samband med arbetskortet 

smålego. De föremål som barnen utformar med hjälp av legobitar är exempelvis hus, 

bilar och andra fordon. Leken utvecklas kontinuerligt under barnens samarbete, samtal 

och diskussioner. Under aktiviteten bjuder barnen in till lek genom att samtala om vad 

de gör, hur de bygger samt uttrycker “Här är mitt hus. Vem vill komma till mitt hus?”. 

Vid ett tillfälle hör barnen vad de andra barnen, bakom skärmväggarna, samtalar kring 

och börjar använda sig av det i sin pågående lek. 
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Foto 10. Ett hus som ett barn har          Foto 11. Ett fordon som ett barn har  

konstruerat med materialet smålego.              konstruerat med materialet smålego. 

 

Arbetskortet djur genererar i varaktig interaktion mellan barnen. Bland annat roll-lek, 

när barnen går in i roll och ger liv åt djuren. Barnen undersöker även djurens 

egenskaper. I följande citat har ett barn noterat djurets storlek. “Här kommer stora 

tjocka dinosaurien”. Barnen diskuterar även vilka djur som är köttätare, vilket genererar 

i diskussioner tillsammans med en pedagog som fångar upp barnens intresse och söker 

information på lärplattan.  

 

I samband med arbetskortet aporna bygger och konstruerar barnen med hjälp av 

materialets olika delar. Barnen diskuterar och samarbetar kontinuerligt under 

aktiviteten. Vid samtal kring aktiviteten talar barnen om för varandra hur de sätter ihop 

olika delar, ber varandra att skicka material och reflekterar över hur något ska byggas 

ihop. Barnen hjälper varandra i leken och ger tips och instruktioner. Vid ett tillfälle 

leker två barn genom att kasta omkring materialet, men de blir då tillsagda av ett tredje 

barn och de återgår till att bygga. De föremål som barnen utformar är exempelvis 

robotar och bilar, vilket är annat än “så som det är tänkt” att materialet ska användas. 

Dessa konstruktioner genererar i vidare lek, såsom när barnen kör omkring med bilar 

och låter “wrooom”. Ett annat exempel är när barnen går in i roll genom ge liv åt 

robotarna och använder dem i en form av roll-lek.  

6.3 Sammanfattning av resultat 

Studien presenteras i två teman: den fysiska inomhusmiljöns utformning och motivering 

samt material i barnens lek. 

 

Det första temat innefattar de didaktiska frågorna hur och varför, som framhåller 

pedagogernas metoder och syfte med inomhusmiljöns utformning. Resultatet påvisar att 

pedagogerna utformat och anpassat den fysiska inomhusmiljön för den nuvarande 

barngruppen. De framhåller att samtligt material är synligt för barnen och menar att 

arbetskorten möjliggör detta. Likaväl som de anpassar den fysiska miljön efter gruppen, 

så anpassar de gruppen efter miljön. Arbetskorten möjliggör en tillåtande och 

inspirerande inomhusmiljö där materialet är tillgängligt, vilket de menar är av betydelse. 

Dock framhåller pedagogerna att arbetskorten kan hindra barnen till att leka 
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fantasilekar, som att till exempel förvandla soffan till ett skepp. Detta eftersom 

arbetskorten styr barnen åt ett specifikt innehåll, i och med det material som presenteras 

på kortet. Pedagogerna framhåller dock att tanken med korten är att underlätta för 

barnen i deras val av material. Det material som ska finnas tillgängligt diskuteras 

dagligen, samt att de inköp som görs ska vara könsneutrala. Rum i rummen skapas 

bland annat med hjälp av flyttbara skärmväggar, vilket minskar risken för att barnen ska 

bli störda av det som sker runtomkring dem.  

 

Resultatets andra tema, material i barnens lek, behandlar den didaktiska frågan vad, 

vilken innefattar det innehåll som barnen visar intresse av. Observationer påvisar att de 

material som barnen använder mest i sin fria lek är pyssla, spel, smålego, djur och 

aporna. Barnen interagerar med materialet genom att använda sin fantasi och via lek. De 

skapar, bygger och konstruerar. Materialen bjuder in barnen till samtal och diskussion 

med varandra. I samtal med barnen framkom att de väljer flera olika material i den fria 

leken. De fyra främsta var smålego, pärlor, pyssla och vattenfärger. Pedagogerna 

uttrycker att barnen är intresserade av byggmaterial. Andra material som pedagogerna 

påvisar att barnen visar vara av intresse är spel, pussel, hästarna och aporna. 

Observationerna visar att barnen använder det valda materialet på den stora mattan samt 

på det höga respektive det låga bordet i det vänstra rummet. I det högra rummet är det 

lägenheten och framför soffan som barnen väljer att interagera med valt material. 

Barnen uttryckte, utifrån våra gruppsamtal, att flertalet platser var av intresse vid lek 

med valt material. Dock framkom lägenheten vara den plats som flest antal barn 

önskade att vara på. Barnen uttrycker även att de vid lek på golvet gärna befinner sig på 

mattan i det vänstra rummet. Pedagogerna beskriver att barnen helst leker och trivs bäst 

i det vänstra rummet.  
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7. Diskussion och slutord 

Syftet med denna studie var att undersöka en förskoleavdelnings fysiska 

inomhusmiljöer samt barnens interaktion med material och andra barn. Kapitlet 

redovisas i följande underrubriker: metoddiskussion, resultatdiskussion, slutord samt 

förslag till fortsatt forskning. I metoddiskussion utvärderas studiens tre olika metoder: 

gruppintervju med pedagoger, observationer i barns fria lek och samtal med barn. 

Därefter diskuteras studiens resultat utifrån teoretiskt ramverk samt tidigare forskning. 

Vårt teoretiska perspektiv består av det didaktiska paraplyet, vilket innefattas av de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför, samt vuxen- och barnperspektiv. Arbetets 

slutord presenterar en koncis sammanfattning av studien. Avslutningsvis ges förslag till 

fortsatt forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra en gruppintervju där hela arbetslaget närvarade. I missivet, som 

pedagogerna fick ta del av innan vårt första besök till förskolan, framkom att vi ämnade 

genomföra separata intervjuer om 30 minuter. Vi ändrade oss efter att ha läst om 

gruppintervjuer, eftersom Bryman (2011) framhåller att fokusgrupper är fördelaktigt då 

intervjuer innefattar att undersöka händelser som frambringar mening tillsammans med 

andra. Vi upplevde både för- och nackdelar med gruppintervjun. En nackdel var att alla 

informanter inte fick lika stort talutrymme. En fördel var att informanterna gavs 

möjlighet att tillsammans diskutera och reflektera kring inomhusmiljön och dess 

innehåll. Innan gruppintervjun genomförde vi två pilotintervjuer, vilket resulterade i 

bekräftelse att vi hade funktionella frågor samt att en fråga definierades. Intervjufrågan 

“hur går ni tillväga när ni väljer material till avdelningen?” gav bättre svar när vi istället 

uttryckte oss “berätta hur ni går tillväga när ni väljer material till avdelningen”.  

 

Efter att ha lyssnat igenom det inspelade materialet från gruppintervjun tog vi beslutet 

att be arbetslaget om en kompletterande intervju. Vi önskade omformulera en 

intervjufråga för att tydliggöra den, eftersom informanternas svar behandlade den 

psykiska miljön istället för den fysiska. Den uppföljande intervjun gjorde det möjligt för 

oss att tydliggöra att det var den fysiska inomhusmiljön vi även i denna intervjufråga var 

intresserade av. En lärdom är därför att vara tydlig i genomförandet av frågeställningar. 

Ännu en erfarenhet är att avbryta informanterna på ett respektfullt vis, om de samtalar 

om annat än det som ämnas undersökas. Detta eftersom renskrivning av intervjuerna 

blir än mer tidskrävande. Förutom att renskrivningen var tidskrävande upplevde vi att 

gruppintervjun var en positiv upplevelse. Den ledde till intressanta reflektioner och 

diskussioner mellan informanterna. Vi fick även goda erfarenheter av användandet av 

bilder i samtal med både barn och med pedagoger. Eftersom vi upplevde att bilderna 

underlättade och resulterade i att både barn och vuxna började reflektera över det vi 

önskade undersöka, vilket även Bryman (2011) framhåller.  

 

Strukturerade observationer och observationsschema var en annan metod i denna studie, 

vilken vi anser vara ett fungerande metodval. Betydelsefullt var dock våra noggranna 
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förberedelser och utförande av observationerna. Detta eftersom det resulterade i att 

frågeställningar besvarades, samt att ett grundligt insamlande av empirin möjliggjordes. 

Förberedelser är av vikt för studiens trovärdighet (Bryman, 2011; Roos, 2014). Dock 

lyfter Bryman viss kritik mot strukturerade observationer eftersom de har en fallenhet 

att frambringa en stor mängd information. Det kan i sin tur vara problematiskt vid 

processen med att bearbeta det insamlade materialet. Trots stor mängd insamlat material 

upplevde vi att bearbetningen var genomförbar eftersom vi var väl förberedda och 

strukturerade, vilket genererade i ett systematiskt arbete. Dessutom framhåller Bryman 

att observatören oftast nonchalerar den kontext barnen befinner sig i under sitt 

handlande. Dock var det kontexten vi ämnade undersöka, det vill säga den fysiska 

inomhusmiljön och dess innehåll samt barnens samspel med denna. Bryman framhåller 

att andra metoder kan vara goda komplement och ge ytterligare information och 

förståelse kring det beteende som framkommer i observationerna. Emellertid menar vi 

att tre metoder var ytterst tidskrävande gällande förberedelser och framförallt 

bearbetning, med tanke på storleken av detta arbete. Därtill anser vi att en timme om 

dagen i fyra dagar hade givit oss tillräckligt med empiri. Särskilt när vi dessutom 

använde oss av två andra metoder. 

 

Genom samtal med barnen önskade vi få ytterligare information, samt närma oss 

barnens perspektiv angående deras upplevelser av den fysiska miljöns utformning och 

innehåll. Dock anser vi att denna korta period som tillbringades på den aktuella 

förskolan inte möjliggjorde att inta barnens perspektiv. Ändock fann vi det relevant att 

tillåta barnen framföra sina tankar kring deras förskoleavdelnings fysiska inomhusmiljö. 

Bengtsson och Hägglund (2014) menar att det kan vara av betydelse att tillåta barn vara 

informanter då studier innefattar barn och barndom. Författarna poängterar att barnens 

utsagor är ett bra komplement vid flertalet informationskällor, vilket denna studie har. 

Att under bearbetningen renskriva det inspelade materialet blev inte så tidskrävande 

som vi befarat, eftersom vi kunde komplettera anteckningarna från protokollen med det 

inspelade materialet. Vi antecknade i respektive kolumn allteftersom barnen samtalade 

och svarade på våra frågor. Verktygen ljudinspelning och protokoll fulländar därför 

varandra på ett bra sätt. Ett etiskt dilemma var dock att vi inte erhöll medgivande från 

samtliga barns vårdnadshavare. Därav kom inte samtliga barn till tals under samtalen, 

vilket var önskvärt eftersom vi eftersträvade att varje barn skulle få göra sin röst hörd. 

Desto fler barn som gavs möjlighet att delge sina upplevelser kunde i sin tur generera 

förståelse och kunskap kring vad barnen på denna förskoleavdelning ansåg om deras 

fysiska inomhusmiljö. Å andra sidan kom 17 av 20 barn till tals vilket vi ändock anser 

vara representativt, trots vår strävan att samtala med alla barn på förskoleavdelningen.  

 

Innan samtalen med barnen förberedde vi oss väl genom att ta del av det Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) beskriver ha betydelse innan, under och efter 

barnintervjuer. Det resulterade i väl genomförda intervjuer vilka vi utformade som 

samtal snarare än intervjuer. Samtalen ägde rum sista dagen under vår vistelse på 

förskoleavdelningen samt ett tillfälle veckan därpå. Det underlättade vid samtalen 

genom att barnen hade kännedom vilka vi var samt någorlunda kunskap kring syftet 

med vår närvaro vilket även Doverborg och Pramling Samuelsson betonar vikten av. Vi 
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samtalade med barnen utan pedagogernas närvaro i tron att barnen var bekväma i vårt 

sällskap. Vår förhoppning var att barnen tordes uttrycka sina funderingar utan att 

behöva reflektera kring vad pedagogerna ansåg om deras svar. Trots noggranna 

förberedelser upplevde vi att gruppen med tio barn tappade intresse mot slutet av 

samtalet. Vi hade då kunnat vara ännu tydligare med att barnen när som helst hade 

möjlighet att avbryta samtalet.  

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat diskuteras i relation till tidigare forskning samt de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför, för att framhålla studiens syfte och besvara dess frågeställningar. 

Resultatdiskussionen presenteras i tre underrubriker: pedagogernas didaktiska val och 

handlingar, arbetskortens betydelse samt bygg- och konstruktionsmaterial.  

7.2.1 Pedagogernas didaktiska val och handlingar 

Det som kallas för stjärnrummet utformades av pedagogerna till den aktuella 

barngruppen för att vara inspirerande, lustfyllt och stärka de tystlåtna barnen. Ett sådant 

förhållningssätt menar Strong-Wilson och Ellis (2007) genererar i att pedagoger 

uppmärksammar hur omgivningen kommer till liv och bidrar till barns lärande. 

Författarna framhåller att den fysiska miljön är en aktiv utbildare. Även de Jong (2010) 

stödjer detta och menar att rum och material bör förändras och anpassas utifrån 

barngruppens antal och intresseområden. Pedagogerna i denna studie menar att barnen 

har utvecklat sitt självförtroende tack vare detta rum, vilket var i linje med 

verksamhetens syfte. Således blir det didaktiska paraplyet fulländat, eftersom 

pedagogerna anpassade verksamhetens innehåll efter målgrupp och valde lämplig 

metod, vilket genererade ett anpassat innehåll (se Figur 1, s. 8). Pedagogerna beskriver 

att barn som tidigare varit blyga numera vågar inta scenen för att sjunga och spela 

teater. de Jong för ett liknande resonemang genom att belysa vikten av att reflektera 

över vad rum och dess innehåll är ämnade för. Detta genom att den fysiska miljön kan 

begränsa eller möjliggöra det sociala interagerandet sinsemellan barnen. Å andra sidan 

framkom det i våra observationer och samtal med barnen att de inte visar intresse för 

detta rum, till skillnad från de Jongs diskussion att rum och material bör anpassas 

utifrån barngruppens intresseområden. Däremot visar våra observationer att barnen har 

vidareutvecklat leken, från att planera och tillverka material till att framföra 

teaterföreställningar för varandra. Pedagogerna benämner detta som kring-lek. Dock 

sker detta inte i stjärnrummet, utan barnen utformar sin egen fysiska miljö genom att 

skapa material till dekorationer och kulisser. Detta är i linje med Isbell (2012) som 

menar att lek- och lärutrymmen uppmuntrar barn till vidare komplexa lekar. Lek- och 

lärutrymmen innefattar förutbestämda tematiska inslag gällande innehåll, material och 

utformande. Å andra sidan vistas inte barnen i det tematiskt utformade stjärnrummet 

utan skapar sitt eget utrymme med egentillverkat material, vilket skiljer sig från Isbells 

resonemang. Dock framhåller författaren att den fysiska miljön kan begränsa eller 

möjliggöra barnens interagerande med miljön, vilket i sin tur kan påverka barns leklust 

och lärande. Vi menar att barnens arbetsprocess kring utformande av aktiviteten teater 
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har möjliggjorts tack vare det tematiskt utformade stjärnrummet samt pedagogernas 

tillåtande förhållningssätt. Pedagogerna framhåller att det är av vikt att vara lyhörd och 

fånga upp det barnen visar intresse kring för att arbeta vidare med det.  

 

I kontrast till stjärnrummet, som pedagogerna är nöjda med, beskrivs rummet 

lägenheten som det minst funktionella rummet sett till verksamhetens syfte. 

Pedagogerna menar att rummet har stor potential och önskar att utforma det på annat 

sätt. De anser att lägenheten inte har tillräckligt inspirerande material och de uttrycker 

missnöje över dess utformning, vilket inte stämmer överens med det som framkom i 

våra barnsamtal och observationer. Denna empiri indikerar att barnen gärna befinner sig 

i lägenheten, trots att pedagogerna menar att rummet och dess innehåll är oinspirerande. 

Detta överensstämmer inte med Isbells (2012) studie som påvisar att lek- och 

lärutrymmen kan gynna barns utveckling och lek då platsen innefattar inspirerande 

material och verktyg. Genom att erbjuda barn material som stämmer överens med det 

valda temat inspireras barn till lek. Å andra sidan kan barnen i vår studie bevisligen 

ändå finna det material som finns i rummet vara inspirerande och locka till lek. 

Dessutom framkommer det i våra observationer att barnen tog med sitt egentillverkade 

material till detta rum.  

 

Under pedagogernas diskussioner kring utformandet av avdelningens fysiska 

inomhusmiljöer beskriver de att de har ett tillåtande förhållningssätt. De framhåller att 

varje material har en förutbestämd och markerad plats för att det ska vara synligt för 

barnen, vilket är av betydelse för pedagogerna. Barnen uttrycker att de väljer plats 

utifrån var de anser att det valda materialet bör användas. Detta trots att pedagogerna 

poängterar att barnen har möjlighet att förflytta materialen som de önskar. Barnens val 

av placering i rummet kan kopplas samman med att pedagogerna framhåller att var sak 

har sin plats. Detta stärks i observationerna där det framkommer att barnen gärna 

befinner där materialet finns presenterat. Insulander et al. (2015) menar att 

inomhusmiljöns utformning återspeglar hur det är tänkt att barn ska samspela och 

använda de material som erbjuds, vilket bekräftar vårt resultat att barnen uppfattar 

signaler kring var de bör använda materialet. Pedagogerna menar även att barnen får 

blanda material, men våra observationer visar att detta sällan sker.  

Barnen beskriver att de gärna befinner sig på en matta eftersom det är en inbjudande 

plats. Våra observationer visar att mattan i det vänstra rummet fått mest nedslag. 

Nedslag innefattar varje gång barnen besökte en plats och lekte med eller använde sitt 

valda material. Mattans popularitet kopplar vi till arbetskortet spel, som hade höga antal 

nedslag, eftersom materialet är placerat intill mattan. Därefter har det höga bordet i det 

vänstra rummet fått många nedslag, vilket barnen under samtal menar beror på närheten 

till material tillhörande aktiviteten pyssla. Pedagogerna beskriver att barnen helst leker 

och trivs bäst i det vänstra rummet, vilket bekräftas av våra observationer där de tre 

mest besökta platserna är situerade i det vänstra rummet. Vid flera tillfällen betonar 

pedagogerna vikten av en inspirerande och tillåtande inomhusmiljö. de Jong (2010) 

framhåller betydelsen av rumslig utformning och menar att tillgången till material kan 
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påverka barnens lekmöjligheter och skapandet av sociala relationer. Pedagogerna menar 

att materialet ska vara synligt och tillgängligt, vilket arbetskorten möjliggör. 

7.2.2 Arbetskortens betydelse 

Den fysiska inomhusmiljön är A och O, menar pedagogerna. Vidare påvisar de att 

miljön anpassas utifrån gruppen likväl som de anpassar gruppen efter miljön. De 

framhåller att arbetskorten som barnen använder i den fria leken lämpar sig för denna 

barngrupp. Arbetskorten möjliggör en tillåtande miljö där allt material är tillgängligt. 

Till skillnad från Nordin Hultman (2004) som menar att material delas in i två 

kategorier: tillgängligt och otillgängligt. Författaren framhäver att otillgängligt material 

bland annat innefattar pärlor och färg, vilka inte är lättillgängliga och synliga för 

barnen. Dock finns dessa material presenterade på arbetskorten och är därmed 

tillgängliga för barnen på denna förskoleavdelning. Baustad (2012) framhåller att 

material som inte är synliga begränsar barnen i deras valmöjligheter. Dock menar vi att 

barnen i studien, genom arbetskorten, har goda möjligheter angående val av material. 

Dessutom framhåller pedagogerna att det finns möjlighet att blanda det befintliga 

materialet, vilket tyder på en tillåtande miljö. Å andra sidan menar pedagogerna att 

arbetskorten kan hindra barnen till att leka fantasilekar, som exempelvis förvandla 

soffan till ett skepp. Detta eftersom arbetskorten styr barnen mot ett specifikt innehåll, i 

och med det material som presenteras på kortet. Detta är i linje med Insulander et al. 

(2015) som framhåller att barns nyfikenhet, kreativitet och inflytande kan begränsas då 

aktiviteter och material är förutbestämda av pedagogen. Dock menar vi, utifrån 

observationer och samtal med barn, att arbetskorten ändå kan generera fantasilek. 

Emellertid förvandlades inte soffan till något skepp, men barnen uttryckte att de gärna 

valde att befinna sig på golvet vid lek med tåg. Detta eftersom de kan låtsas att de gröna 

golvplattorna är slajm och de blå golvplattorna är vatten.  

 

Pyssla var det arbetskort som fick högst antal nedslag. Vid denna aktivitet skapade 

barnen material som användes i lek och teater, vilket vi menar innefattar fantasi. 

Observationerna gällande barns skapande inom arbetskortet pyssla, överensstämmer 

med Yan och Fengfeng (2008) som menar att dessa processer då barn tillverkar sina 

egna leksaker kan vara gynnsamma. Författarna påvisar att problemlösande situationer 

skapas när barn utforskar material och konstruktioner. Detta kan i sin tur resultera i att 

barn upplever glädje och tillfredsställelse kring att skapa något själv. De egentillverkade 

leksakerna kan barn använda i verksamheten, vilket även framkommer i denna studie. 

Barnen hjälpte och samtalade med varandra vilket resulterade i lek med deras 

egentillverkade material. Enligt barnen frambringar arbetskortet pyssla stora 

valmöjligheter att konstruera olika skapelser, som att tillverka material till utklädnad. Å 

andra sidan framhåller Trawick-Smith et al. (2015) betydelsen av nya leksaker och 

menar att de leksaker som presenteras nya för barnen är mest tilldragande och genererar 

i utvecklande lekar. Dock kan barnen som tillverkat eget material uppfatta att dessa är 

nya leksaker för dem, vilket då stämmer överens med Trawick-Smith et al. angående att 

nya leksaker är de mest lockande för barnen. Till skillnad från Trawick-Smith et al. 

menar Yan och Fengfeng att vuxna bör inspirera och uppmuntra barn att tillverka egna 
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leksaker istället för att köpa nya. Detta är i linje med det pedagogerna på denna 

förskoleavdelning framhåller genom att presentera och möjliggöra skapandeprocesser 

med arbetskortet pyssla. 

7.2.3 Bygg- och konstruktionsmaterial 

Pedagogerna betonar att de är normkritiska i deras val av material för att dessa ska 

tilltala samtliga barn. Detta gäller särskilt materialet tillhörande arbetskortet smålego 

där färg och val av figurer är av betydelse. Pedagogerna framhäver att de diskuterar och 

reflekterar kring vilket material som ska finnas tillgängligt i barngruppen. Även 

Trawick-Smith et al. (2015) framhåller att material som inte styr barn emot något 

särskilt lekinnehåll kan uppmuntra till såväl fantasilek som konstruktionslek. Dessa 

lekar kan inspirera till socialt interagerande mellan barn. Trots pedagogernas 

reflektioner för att möjliggöra att legomaterialet ska tilltala alla barn, visar våra 

observationer att av totalt 20 antal nedslag framkom två nedslag innefatta flickor och 18 

nedslag innefatta pojkar. Vidare uttryckte sju barn att de var intresserade av att använda 

smålego i den fria leken, varav fyra av barnen var flickor och tre var pojkar. Trawick-

Smith et al. betonar vikten av att reflektera och undersöka leksakers 

användningsområden. De framhåller att genom reflektion kan material som inspirerar 

flickor till utvecklande lekar presenteras i förskoleverksamheten. Vi ställer oss frågande 

till detta eftersom pedagogerna i denna studie framhåller medvetenhet och är 

normkritiska i sina val av material. Ändock visar våra observationer att det är skillnad 

angående flickor och pojkars användande av materialet smålego. Detta trots att de ges 

samma förutsättningar i och med arbetskorten. Dessutom framför flickorna en önskan 

om att använda smålego. Trots ett allmänt intresse av bygg- och konstruktionsmaterial 

uttrycker pedagogerna att det generellt är fler pojkar än flickor som väljer dessa 

material. Vår reflektion är att pedagogernas normkritiska ställningstagande inte är nog, 

utan att ytterligare observationer eventuellt bör utföras. 

 

Bygg- och konstruktionsmaterial framhåller pedagogerna vara ett stort intresse hos 

barnen. De menar att byggmaterial resulterar i samspelslekar. Nordin-Hultman (2004) 

motsäger detta och menar att tillgängligt material såsom lego inte erbjuds av pedagoger 

för att ta till vara på barns intressen. Dock påvisar observationer och samtal med barnen 

att smålego och andra byggmaterial tilltalar barnen. Dessutom framhåller Nordin-

Hultman en avsaknad av varierat materialutbud av bygg- och konstruktionsmaterial 

inom svenska förskolor, vilket inte stämmer överens med pedagogernas utsagor i denna 

studie eftersom de påvisar att de har ett stort utbud av byggmaterial. Det bör tilläggas att 

Nordin-Hultmans avhandling gavs ut för 14 år sedan, vilket kan vara en orsak till dessa 

skillnader. Vidare menar författaren att brist på variation kan resultera i att barnen 

begränsas när de önskar att kombinera likartade material med varandra. Detta till 

skillnad från barnen i denna studie som har tillgång till flertalet bygg- och 

konstruktionsmaterial. Av de 20 material som barnen erbjuds är 13 bygg- och 

konstruktionsmaterial. Det framkom i barnsamtal att smålego och andra byggmaterial är 

lustfyllt eftersom det går att bygga olika konstruktioner. Observationerna påvisar att 

materialen smålego och aporna inbjuder barnen till samarbete och diskussioner. 
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Samtalen innefattar själva konstruktionsarbetet, men även konversation kring lekens 

innehåll. Detta överensstämmer med pedagogernas beskrivning att byggmaterial skapar 

samspelslekar. Även Isbell (2012) framhåller att en bygghörna med byggmaterial, som 

exempelvis smålego och byggklossar, kan gynna det sociala interagerandet genom att 

materialet kan inbjuda till lek som möjliggör samarbete, samtal och diskussioner. Vi 

framhåller att detta indikerar på än större vikt att reflektera hur flickorna ska få vidare 

möjligheter att använda smålego. Å andra sidan framkom det i våra observationer att 

även andra material, som till exempel pyssla, skapade diskussioner och samtal mellan 

barnen. Dock anser vi att arbetskortet pyssla bör tillhöra bygg- och 

konstruktionsmaterial eftersom barnen konstruerar och skapar fantasifulla kreationer 

som de även kan använda i leken. Dessutom valdes materialet pyssla av både flickor 

och pojkar, dock främst flickor, vilket framkom i både observationer och gruppintervju 

med pedagogerna.  

 

de Jong (2010) påvisar att den fysiska miljön och människan ständigt interagerar med 

varandra. Varje människa tillhör en social grupp vilken interagerar i den sociala miljön, 

som i sin tur samverkar med den fysiska miljön beroende på vilken plats personen väljer 

att befinna sig på. Vi begrundar därför om flickorna och pojkarna på denna 

förskoleavdelning tillhör olika sociala grupper, vilket därför påverkar vilken fysisk 

miljö de väljer att samverka i. Våra observationer indikerar att av de fem material som 

barnen väljer att använda under den fria leken är smålego och aporna representerade. 

Dessa material påvisar skillnader på antal nedslag per material gällande flickor 

respektive pojkar. Flickorna har betydligt lägre antal nedslag än pojkarna beträffande 

dessa material. I samtal med barnen framkom generella skillnader mellan pojkar och 

flickor gällande val av material. Utifrån de 12 material som barnen valde framkom det 

att pojkar och flickor hade olika intresse för sju av dessa (se Figur 4 s. 26). Dock var 

inte studiens huvudsakliga syfte att undersöka skillnader mellan flickor och pojkars 

användande av material och rum. Å andra sidan finner vi det relevant att presentera och 

diskutera det resultat som framkommit i studien. Dessutom anser vi att det är av intresse 

att undersöka dessa skillnader vidare. Detta eftersom pedagogerna i denna studie 

bevisligen har reflekterat över material och rummens utformning samt betonar att dessa 

skall vara normbrytande, ändock framkommer inte detta i barnens fria lek. 

7.3 Slutord 

Syftet med denna studie är att undersöka en förskoleavdelnings fysiska inomhusmiljöer 

samt barnens interaktion med material och andra barn. Hur utformar pedagogerna den 

fysiska inomhusmiljön samt hur motiveras detta? Vilka material väljer barnen i sin fria 

lek samt var och hur interagerar barnen med materialen samt med varandra? Resultatet 

visar att pedagogerna utformat och anpassat den fysiska inomhusmiljön för den 

nuvarande barngruppen. Arbetskorten är ett verktyg i barnens fria lek, vilket 

tillsammans med pedagogernas inställning genererar en tillåtande miljö. Arbetskorten 

möjliggör att allt material är synligt för barnen, vilket innebär att barnen har goda 

förutsättningar att välja bland de tillgängliga materialen. Pedagogerna framhåller att 
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byggmaterial är ett stort intresse hos barnen, vilket resulterar i samspelslekar. 

Observationer påvisar att de material som barnen använder mest i sin fria lek är pyssla, 

spel, smålego, djur och aporna. Barnen interagerar med det valda materialet i den fria 

leken genom att de använder sin fantasi samt skapar, konstruerar och frambringar liv i 

dessa. Materialen bjuder in till samarbete, diskussion, samtal och reflektion. I samtal 

med barnen framkom att de väljer flera olika material i den fria leken. De fyra främsta 

var smålego, pärlor, pyssla och vattenfärger. Barnen befinner sig gärna där materialet är 

lättåtkomligt, vid dess förutbestämda plats, trots att pedagogerna framhåller att 

materialet får förflyttas. Studien påvisar att den fysiska inomhusmiljön utformas utifrån 

pedagogernas didaktiska förhållningssätt. Det understryker betydelsen av kunskap för 

att möjliggöra en tillåtande och inspirerande miljö, som därmed inbjuder till lek och 

interaktion mellan barn samt material. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka skillnader mellan flickor 

och pojkars interagerande med valt material i den fysiska inomhusmiljön. Trots att 

pedagogerna i denna studie bevisligen har reflekterat och betonar att material och 

rummens utformning skall vara normbrytande, framkommer inte detta i barnens fria lek. 

Vår reflektion är om pedagogernas normkritiska ställningstagande inte är nog, utan att 

ytterligare observationer bör utföras. Detta påvisar att det finns utrymme för vidare 

forskning inom området av den fysiska miljön ur ett genusperspektiv. Dessutom finner 

vi att det skulle vara av intresse att genomföra ytterligare studier kring verktyget 

arbetskort, eftersom det är dessa som utmärker denna studie. Arbetskorten möjliggör att 

allt material är synligt för barnen, vilket innebär att barnen har goda förutsättningar att 

välja bland de tillgängliga materialen. Vi ställer oss därmed frågande till om en förskola 

som inte använder sig av arbetskort begränsar barnen i deras val av material. 
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Bilaga 1. Missiv  

                                                                           Gävle 14 september 2016 

 

Information till (avdelning X på förskolan) 

 

Vi heter Anna Sima och Emma Kjellsson och vi studerar vår sjunde och sista termin på 

förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Under höstterminen kommer vi att 

genomföra vårt examensarbete som innefattar förskolans fysiska inomhusmiljöer. Vi 

önskar därför observera aktiviteter under den fria leken på er förskola. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka en förskoleavdelnings fysiska inomhusmiljöer 

samt barnens interaktion med miljö, material och andra barn. Hur tar barn rummen i 

anspråk? Vilket material engagerar barn till lek? Vi ämnar observera situationer med 

barn i åldrarna fyra till sex år på en avdelning/hemvist på er förskola under en veckas 

tid. Vi önskar även, genom ett gruppsamtal med barnen, få ytterligare vetskap kring vad 

som intresserar dem i förskoleavdelningens fysiska miljö. För att få spela in dessa 

samtal behöver vi vårdnadshavares medgivande. Vi samtalar endast med de barn vars 

vårdnadshavare har gett oss skriftligt tillstånd till deltagande. Vi önskar även att 

genomföra intervjuer med de förskollärare vilka arbetar på er förskoleavdelning. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter och vi önskar att använda oss av 

ljudinspelning. Tidpunkt efter överenskommelse med er. 

 

Ert deltagande i undersökningen är helt frivillig. Ni kan när som helst avbryta 

deltagandet i studien utan närmare motivering. Vi ämnar genomföra observationerna 

och dokumentera med papper och penna. Samtliga deltagare kommer redan under 

observationen vara avidentifierade och därmed behöver vi ej erhålla tillstånd från 

vårdnadshavare för detta. Vi kommer skriftligt meddela vår närvaro och syfte med 

studien till berörda vårdnadshavare samt efterfråga tillstånd kring samtal med barnen. 

Det informationsbrevet bifogas om ni väljer att delta i vår studie. Av etiska aspekter 

kommer varken namn på barn, förskolan eller orten där förskolorna förekommer kunna 

identifieras av läsaren. I vår studie utgår vi från de forskningsetiska principerna 

(www.codex.vr.se). Dokumentationen ligger till grund för vårt examensarbete, vilket 

kommer presenteras för andra studenter samt lärare vid Högskolan i Gävle. Efter 

avslutad examination kommer examensarbetet sparas i Högskolans databas DiVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet).  

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss 

eller vår handledare Jan Grannäs, e-mail jan.grannas@hig.se, tel. XXX  

 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Sima, e-mail XXX@student.hig.se 

Emma Kjellsson, e-mail mail XXX@student.hig.se  

mailto:jan.grannas@hig.se
mailto:XXX@student.hig.se
mailto:XXX@student.hig.se
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Bilaga 2. Arbetskort 
 

 
Förskoleavdelningen, som undersöktes i denna studie, använde sig av arbetskort under 

den fria leken. Det innebar att varje barn valde vad de önskade att sysselsätta sig med 

utifrån arbetskorten som presenterade två rum, lägenheten och stjärnrummet, samt 

samtligt material som fanns tillgängligt på avdelningen. 



 

 

 

44 

 Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Inledande frågor 
1. Vad har ni för utbildning? 

2. A. Under hur många år har ni varit yrkesverksamma?  

B. Har ni arbetat på andra förskolor och i så fall hur många? 
 

3. Hur många år har ni arbetat på denna förskola? 

 

Övergripande frågor 
1. Hur resonerar ni i arbetslaget kring den fysiska inomhusmiljöns betydelse på 

förskolan? 

 

2. A. Hur går ni till väga när ni väljer material till avdelningen? 

B. Är det något material ni saknar och i så fall varför? Hur kommer det sig att ni 

inte har det? 

C. Finns det material som ni är riktigt nöjda med och i så fall varför?  

 

3. A. Hur ofta diskuterar ni rummens utformning, såsom materialets placering och 

vad som bör finnas tillgängligt för barnen? Ge gärna ett konkret exempel på 

detta.  

B. Är barnen delaktiga i dessa diskussioner? (Ges barnen inflytande?) 

C. Bör rummens utformning och innehåll förändras? I så fall varför och hur 

ofta? 

 

Specifika frågor  
- Här tar vi fram fotografier över förskoleavdelningens olika rum. 

 

1. Hur kom ni fram till utformningen av detta rum? (Denna fråga till samtliga rum) 

 

2. A. Finns det något rum/plats som ni anser att barnen leker mer i än något annat?  

B. Och i så fall varför tror ni att de gärna leker där? Hur?  

 

Förslag på uppföljningsfrågor/sonderingsfrågor 
• Kan du säga/berätta lite mer om det där? 

• Du/ni nämnde tidigare att…  

• Kan du/ni vidareutveckla…? 

• Det här vill vi gärna veta mer om…  

• Hur gick era tankar/tankegångar/diskussioner… kring…  

• Varför? 

• Hur tänkte ni då? 

• Ge gärna ett konkret exempel.  

• Berätta gärna om hur det går till när…  
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Bilaga 4. Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

                                                                                           Gävle 26 september 2016  

 

Till vårdnadshavare på avdelningen XXX på XXX förskola 

 

Vi heter Anna Sima och Emma Kjellsson och vi studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Gävle. Under hösten kommer vi att genomföra vårt examensarbete med 

syftet att undersöka en förskoleavdelnings fysiska inomhusmiljöer samt barnens 

interaktion med miljö, material och andra barn.  

 

Vi kommer observera situationer på förskoleavdelningen och dokumentera med hjälp av 

papper och penna. Vi kommer även fotografera den fysiska inomhusmiljön, men inga 

barn kommer närvara vid fotograferingen. Vi önskar, genom gruppsamtal med barnen, 

få ytterligare vetskap kring vad som intresserar dem i förskoleavdelningens fysiska 

miljö. För att få genomföra gruppintervjun behöver vi vårdnadshavares medgivande. Vi 

samtalar endast med de barn vars vårdnadshavare har gett oss skriftligt tillstånd till 

deltagande. Namn på kommun, förskola, barn och personal kommer att vara 

avidentifierat i den färdiga dokumentationen. Dokumentationen ligger till grund för vårt 

examensarbete, vilket kommer presenteras för andra studenter samt lärare vid 

Högskolan i Gävle.  

 

Vår handledare Jan Grannäs jan.grannas@hig.se vid Högskolan i Gävle samt berörd 

personal på XXX förskola är informerade och har godkänt att vi genomför 

observationerna. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Sima, e-mail XXX@student.hig.se 

Emma Kjellsson, e-mail XXX@student.hig.se  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Lämnas till förskolan senast den 7 oktober. 

 

☐ Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn får delta i gruppintervju. 

☐ Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i gruppintervju. 

 

Barnets namn:     ………………………………………………………………. 

Vårdnadshavare: ………………………………………………………………. 

Vårdnadshavare: ……………………………………………………………….       

mailto:jan.grannas@hig.se
mailto:XXX@student.hig.se
mailto:XXX@student.hig.se


 

 

 

46 

Bilaga 5. Protokoll vid observationer 

A. Observationsschema 

Var? 

(rum/plats) 

Antal 

barn 

(P & F) 

Vad gör barnen? 

(Hur används 

materialet?) 

Vilket 

material? 

Inredning & 

möbler 

Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

     

Observationsschemat användes under de dagliga observationerna.  

B. Summering av dagens observationer 

Material Var? 

Plats 

Vad? 

(Flyttas 

materialet, 

används till 

något annat, 

förändras 

leken? 

Antal 

nedslag 

Varav 

flickor 

Varav 

pojkar 

Antal 

barn/material 

och rum – 

Social 

interaktion 

Övrigt 

  

 

 

 

      

Direkt efter genomförd observation summerades dagens insamlade material genom att 

digitalisera fältanteckningarna till en tabell utifrån rummens nedslag.  

C. Sammanställning av veckans observationer 

Material Var? Plats Antal nedslag Varav flickor Varav pojkar 

     

 

 

 

De enskilda dagarnas summeringar sammanställdes till en tabell som representerade 

hela veckan, där antal nedslag kopplat till material fastställdes. Vi adderade antal 

nedslag per material samt sammanställde de platser barnen använt materialet på för att 

möjliggöra att även addera dessa. 
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Bilaga 6. Protokoll vid samtal med barn 
 

VAD? 

Arbetskorten 

VEM? 

(P & F) 

VARFÖR? 

(material) 

VAR? 

(rum/plats) 

VARFÖR? 

(rum/plats) 

Aporna P:  

 

F:  

 

   

Clicks P:  

 

F:  

 

   

Djur P:  

 

F:  

 

   

Duplomekano P:  

 

F:  

 

   

Glassarna P:  

 

F:  

 

   

Hattarna P:  

 

F:  

 

   

Hästarna P:  

 

F:  

 

   

Kaplastavar P:  

 

F:  

 

   

Kuberna P:  

 

F:  

 

   

Kulbanan P:  

 

F:  

 

   

Läsa bok P:  

 

F:  

 

   

Magneterna P:  
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F:  

 

Mekano P:  

 

F:  

 

   

Plus plus P:  

 

F:  

 

   

Pussel P:  

 

F:  

 

   

Pyssla P:  

 

F:  

 

   

Pärlor P:  

 

F:  

 

   

Smålego P:  

 

F:  

 

   

Spel P:  

 

F:  

 

   

Tåg P:  

 

F:  

 

   

Vattenfärger P:  

 

F:  

 

   

Stjärnrummet P:  

 

F:  

 

   

Lägenheten P:  

 

F:  

 

   

Under samtal med barn fördes anteckningar, i protokollet, kring vilket material pojkarna 

respektive flickorna påvisade var av intresse samt varför och vilken plats de helst 

önskade använda det valda materialet på.  
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Bilaga 7. Frågeformulär vid samtal med barn 
 

Samtal med barn kring den fysiska inomhusmiljön 
 

Inledningsvis  
Skulle ni vilja sitta här och prata med oss?  

Vi kommer spela in vad ni säger, för vi hinner inte skriva så fort. Okej? 

 

Vi skulle vilja prata med er om vad ni tycker om att göra och leka med här inne på 

(namnet på avdelningen). För vi är intresserade av vad ni tycker om det.  

 

Här har vi tagit med oss arbetskorten som ni brukar få välja mellan när ni har fri lek.  

 

Frågor till barnen: 
• Berätta, vad tycker ni om att göra inne på (namnet på avdelningen)? (Vi pekar 

på samtliga arbetskort)  

• Varför är (materialet) spännande? 

 

• Var vill du/ni helst vara någonstans när du (leker/använder materialet)? 

Plats/rum.  

• Varför tycker du att (den platsen) passar bra till (materialet)?  

- Om “Vet ej” Följdfråga;  

Vad är det som gör den platsen/det rummet roligt/spännande? 

Eftersom du vill använda (materialet) där. 

- Om de säger ett rum/plats, följdfråga:  

Vad är det i det rummet som är intressant? 
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Bilaga 8. Sammanställning - material 
 

 
Diagrammet illustrerar antal nedslag per material som finns representerade på 

arbetskorten, vilket innefattar hur många gånger varje material blivit använt av barnen. 
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Bilaga 9. Sammanställning - plats 
 

 
Diagrammet visar antal nedslag per plats på den aktuella förskoleavdelningen, vilka 

innefattar varje gång barnen besökte en plats och lekte med eller använde sitt valda 

material. 
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