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Sammanfattning 

 

Enligt Lpfö98 skall den pedagogiska miljön skapa en trygghet samtidigt som den skall locka till lek 
och lärande. Leken skall även stimulera barnens fantasi och kreativitet. Även forskningen har visat 
att den pedagogiska miljön är viktig för barnens lek, fantasi och kreativitet. För att verksamheten i 
förskolan skall kunna bedrivas enligt läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer där barnen 
inspireras till olika sorters aktiviteter och handlingar samt till utforskande och upptäckande.  

 

Undersöknings syfte har varit att studera förskolebarnens förhållningssätt till den pedagogiska 
miljön i förskolan genom leken, fantasin och kreativiteten. Som metod användes observationer med 
hjälp av videokamera som är en del i en kvalitativ metodansats och observationerna gjordes i en 
förskola där det under studiens gång gick tretton barn. Observationerna genomfördes under tre 
halvdagar i en och samma förskola där barnen var mellan 1-5år gamla. I litteraturgenomgången 
behandlas tidigare forskning kring ämnet samt teoretikers och forskares tankar i ett 
utvecklingspsykologiskt, didaktiskt och pedagogiskt perspektiv. 

 

Resultatet av undersökningen visar barnens förhållningssätt till den pedagogiska miljön genom 
leken, fantasin och kreativiteten. Studien visar på att barnen leker med det material de vill leka med 
och i de rum där de vill vara i under dagen. Barnens lek samt valet av rum varierar från dag till dag. 
Fantasin och kreativiteten används regelbundet under dagen av barnen under lekens gång samt att 
det även finns ett starkt samband mellan lek, fantasi och kreativitet. Det är viktigt att ta till vara på 
barnens fantasi och kreativitet. Hur ska vi då ta till vara på barnens fantasi och kreativitet i den 
pedagogiska innemiljön?  
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Inledning 

Jag har valt att i min studie undersöka hur barn förhåller sig till den pedagogiska innemiljön genom 
leken, fantasin och kreativiteten. Mitt intresse för detta har utvecklats under mina 
verksamhetsförlagda utbildningsperioder, då jag har varit i två olika förskolor och sett dess 
pedagogiska miljöer, men även anser jag rent allmänt att den pedagogiska innemiljön i förskolan är 
av intresse att undersöka. Enligt Björklid (2005) sänder innemiljön i förskolan ut ett budskap om 
vad som förväntas förekomma i den pedagogiska verksamheten. Den pedagogiska innemiljön ska 
vara utformad så att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas samt att miljön ska 
inspirera barn till olika aktiviteter. Innemiljön skall vara utforskande och upptäckande. Men är det 
verkligen så ute i förskolorna? Den pedagogiska innemiljön i förskolan diskuteras ofta och miljöns 
betydelse i förskolan, för barnens lek, fantasi och kreativitet står skrivet i Lpfö98: 

 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. (s.5) 
 

I den fysiska innemiljön är det viktigt med lekar som utforskar rummet och som ger stöd åt barnens 
förmåga att tänka rumsligt skriver Wallström (1992). Genom att lärare lägger in nya övningar som 
hjälper barnen att tänka rumsligt så får barnen möjlighet att göra nya upptäckter. Barn utvecklar 
tillsammans med andra nya relationer till objekt och saker i sin omvärld genom leken enligt 
Carlgren (1999).  
 
Enligt Granberg (2003) är lek liv. Barns lek har inte alltid betraktats som ett viktigt område inom 
pedagogiken, vare sig det gäller pedagogisk forskning, debatt eller praktik (Lillemyr 2002). Hur 
kommer det sig att synen på leken inte var så betydelsefull för pedagogisk forskning men inom 
förskolan? Däremot har synen på leken förändrats till det bättre de senaste åren. Anledningen till att 
synen på leken har förändrats till det bättre är att forskare anser att leken kan ge många pedagogiska 
möjligheter (Lillemyr 2002). En bra lek för barnen är om pedagogen går aktsamt fram. Med det 
menas att leken skall vara barnens sätt att fly bort från verkligheten och in i lekens land. 
Pedagogerna skall inte bara gå in och avbryta leken utan de ska försiktigt ta kontakt med barnen för 
att undvika att förstöra leken. Leken är viktig för alla barn därför att den är en allsidig aktivitet. Lek 
är något som både engagerar och motiverar barn fullständigt. Leken är för barn en frizon för 
uppfinningsrikedom och det som är underhållande (a.a.).  

 Niss och Söderström (2006) skriver att barnets rätt till lek anses så grundläggande att den har 
skrivits in i FN:s konvention om barns rättigheter: 

 

§31.1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
 
§31.2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet. 
  

Lillemyr (2002) menar att fantasi och kreativitet är ord som förknippas med lek. I leken använder 
barn sin fantasi och kreativitet när de bland annat löser problem. Författaren betonar att det 
åtminstone finns tre skäl för att barns lek är viktig för den pedagogiska verksamheten i förskolan. 
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Det första skälet är att pedagoger, föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna har tillfälle att 
observera barns lek, vilket leder till att de lär sig mycket om barn och det unika med leken. De 
vuxna som observerar ser att leken har ett egenvärde för barnen och att leken utgör en viktig del av 
barnkulturen. Det andra skälet är att det genom observationer gör att barn får erfarenheter i leken. 
Barnen prövar och använder sin fantasi på ett sätt att de lär känna sig själva. Det sista skälet som 
författaren tar upp är att barn socialiserar genom leken. Leken utgör även en arena för socialisation 
och den förbereder barnen för utveckling (a.a.). Min undersökning anser jag vara viktig för att 
styrka miljöns betydelse för barnen i förskolan. Jag anser att genom leken, fantasin och kreativiteten 
kan man finna barnens förhållningssätt till den pedagogiska innemiljön. Min studie är unik på det 
vis att jag inte har upptäckt någon som har forskat kring detta i ett examensarbete.  

 

Arbetets struktur 
Inledningen följs av en disposition med beskrivning av syfte, frågor och begrepp. Därefter följer en 
litteraturgenomgång som grundar sig på tidigare forskning, förskolans styrdokument, rapporter samt 
annan litteratur som berör den pedagogiska miljöns samspel genom leken, fantasin och 
kreativiteten. Efter litteraturgenomgången följer metoddelen, som beskriver tillvägagångssätt och 
överväganden. Därefter följer resultat och analys och arbetet avslutas med en diskussionsdel som 
även tar upp förslag på vidare forskning inom området. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka hur tretton barn i en förskola förhåller sig till den pedagogiska 
innemiljön genom lek, fantasi och kreativitet. För att få veta vad som kännetecknar en pedagogisk 
innemiljö och hur det kan ta sig i uttryck i lek, fantasi och kreativitet har jag utformat följande 
frågeställningar:  

• Hur beskrivs den pedagogiska innemiljön i förskolan? 

• Hur förhåller sig barn i den pedagogiska innemiljön genom lek, fantasi och kreativitet? 
 

Begrepp 
De centrala begreppen i arbetet är lek, fantasi, kreativitet och pedagogisk innemiljö. I nästa avsnitt 
kommer jag förklara vad begreppen betyder i det här arbetet. 

 

Lek 

Granberg (2003) säger att i ordet lek för barn ingår begreppen erfarenhet med det menas sociala, 
fysiska samt psykiska erfarenheter. Därefter tränar barnen sin sociala kompetens genom vänskap, 
gemenskap, hänsyn, lyhördhet, inlevelse, empati, väntan, lyssnande, samarbete, initiativtagande och 
konfliktlösning. Under leken får barnen kunskap om människor, djur, moral, kultur, fysik, natur, 
samhälle samt matematik. Barnen övar begrepp så som avstånd, lägen, färg, tid, tyngd, antal, rum 
och struktur.  Även språk tränas under leken då som verbalt i ord, begrepp, uttal, rytm, 
meningsbyggnad, satsmelodi, grammatik, kroppsligt minspel, gester, hållning och röstläge. Leken 
handlar om känslor så som glädje, ömhet, kärlek, allvar, ilska, vrede, lust, sorg, sympati, rädsla, 
besvikelse, hat samt förtvivlan. Motoriken övas även under leken och då gäller det grovmotorik; 
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koordination, samordning, balans, rytm och finmotorik; fingrar, händer, tår, fötter och öga-hand-
koordination. Sinnen får under leken chansen att tränas genom syn, hörsel, smak, lukt, känsel och 
kinestesi. Barnens intellekt övas då genom samband, tankar, logik, slutledning, koncentration, 
planering och förståelse.  Kreativitet utvecklas under lekens gång genom berättande, förståelse, 
konstruktion, skapande i färg, form, och linjer, dans, rörelse, teater, tal, poesi, sång, musik och 
kommunikation (a.a.). Sandberg (2008) och Knutsdotter Olofsson (1995) styrker att lek innehåller 
känslor, erfarenheter och upplevelser.  
 
Enligt Hwang och Nilsson (2004) är lek lustfyllda ord och handlingar samt frivilliga. Lek är inte 
något som är verkliga handlingar, utan det är på låtsas (a.a.). Knutsdotter (1992) skriver att leken är 
barnets sätt att tänka och Lindqvist (2002) menar att genom leken får barnen testa gränser och 
genom gränssättningen får barnen träna på att se hur andra runt omkring reagerar.  
Lek är till för att lära och lek är liv. I Granberg (2003) refererar författaren till Piaget och han anser 
att leken återspeglar barnets tankemönster. För att barn skall kunna leka är trygghet det viktigaste 
och vuxenstöd behövs. Lek, kreativitet och fantasi går ihop med varandra. För att kunna leka krävs 
det både kreativitet och fantasi. Under lek utvecklas alla tre delar; fantasi, kreativitet och lek (a.a.) 

  

Min tolkning av lek 

Lek handlar för mig, i denna studie, om barn i åldern 1-5år. Det viktigaste med lek är för mig att 
barnen visar känslor. Genom att leka uttrycker barnen sina känslor, både positiva och negativa. I 
leken tränar barnen förmågor som är bra för dem att lära sig i tidig ålder. Dessa förmågor kan vara 
socialkompetens, förståelse, motorik och språk. Barnen får chansen att visa vad de går för och vad 
de kan. Lek är ett mångtydigt begrepp som är svårt att sätta ord på eftersom det är ett stort begrepp. 
Lek innehåller många komponenter som barnen har nytta av, både nu och senare i livet. Under 
lekens gång får barnen chansen att träna den sociala kompetensen när de leker med varandra. Denna 
kompetens är viktig att få ta lärdom av eftersom barnen under årens gång har nytta av den 
kompetensen.   

 

Fantasi 

Vygotskij (1995) menar att fantasin är grunden till all kreativ aktivitet. Ordet fantasi kan vara ett 
önsketänkande för hur vi skulle vilja att en situation såg ut. Fantasi är en situation som vi individer, 
antingen ensamma eller i grupp, föreställer oss men som inte är kopplad till verkligheten utan en 
beskrivande föreställning om hur vi önskar att situationen ska vara. Situationer som fantasin 
involverar är oftast helt omöjliga situationer, som till exempel magiska krafter påstår Vygotskij 
(1995). Fantasin har dels förmågan att i människans hjärna föreställa något som inte existerar, dels 
förmågan att på ett kreativt sätt finna oanade lösningar på problem. Fantasin ingår med andra ord i 
vår mentala föreställningsvärld och genom fantasier bygger vi simuleringar runt möjligheter och 
dagdrömmar. Barn försvinner ut ur verkligheten och in i fantasin och de fantiserar fram lösningar på 
problem som ligger framtiden. En viktig del av människan är fantasin och utan den kan vi inte ta 
kontakt med andra världar, pröva drömmar samt skapa sammanhang. Fantasin är en resurs för 
skapande och möjligheter. Genom fantasin kan vårt undermedvetna tala med oss och på så vis kan 
vi få kontakt med vårt inre, både positivt och negativt. Fantasin är människans starkaste instrument 
(a.a.). Enligt Hangård Rasmussen (2002) hänger lek och fantasi starkt ihop. När barnet börjar leka 
kommer fantasin fram. Fantasin är det viktiga i barns lek och är den förmåga som gör att barn kan 
skapa sin lekvärld. Den ger även barnet frihet att överstiga verklighetens inskränkta ramar (a.a.).  
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Min tolkning av fantasi 

Fantasi hör enligt mig ihop med lek och kreativitet. Genom fantasin får barnen känslan av att vara 
någon annan eller någon/något som inte finns men som ändå finns i deras tankar. Fantasin får 
barnen att försvinna in i sina egna tankar. Barnen fantiserar i lek när de hittar på egna lekar och 
leksakerna blir något helt annat än var de egentligen är. Under leken stimuleras barnens fantasi 
genom barnens handlingar och tankesätt. Barnen utvecklar sin fantasi genom att bland annat 
föreställa sig saker som inte finns i verkligheten.  

 

Kreativitet 

Med kreativitet menas när någon har förmågan att fundera ut saker, bruka sin fantasi och göra något 
med den. Kreativitet handlar om uppfinningar, hantverk och undervisning. Vi använder ordet 
kreativitet för att tala om hur någon arbetar. Kreativiteten utgår från individen, men visioner kan 
bearbetas kollektivt som till exempel vid brainstorming enligt Vygotskij (1995). När kreativiteten 
utgår från individen menar Vygotskij att det är vi själva som lägger grunden för kreativitet och ens 
visioner kan bearbetas kollektivt genom att göra en brainstorming vid exempelvis en gruppuppgift. 
Under gruppuppgiften har alla individer olika tankar/visioner om vad man kan göra med uppgiften, 
tillsammans kan man göra upp en så kallad tankekarta (brainstorming) och på så vis bearbetar man 
sin kreativitet kollektivt (a.a.). Kreativitet är förmåga till nyskapande, frigörelse från etablerade 
perspektiv; att se verkligheten med nya ögon (Nationalencyklopedin). Craft (2002) beskriver 
kreativitetsbegreppet i en läroplanskontext. Kreativitet i förskolan började med en koppling till en 
barncentrerad och upptäcktsbaserad pedagogik samt till skapande. Individens frihet var det som 
skapade kreativitet antogs det. Kreativitet är enligt Craft (2002) en förmåga att finna sina stigar.  
 

En förutsättning som är viktig för kreativt tänkande är att man förstår vad man tänker på. Annars 
kan det vara svårt att finna fungerande lösningar. De andra personligt viktiga faktorerna är 
motivation, självuppfattning, koncentration, oberoende, uthållighet och självdisciplin. Man måste 
vilja lyckas och där kommer motivationen in. Misslyckande måste man våga låta ske och då krävs 
bra självkänsla. Motivation och självuppfattning krävs för att kreativiteten ska starta. De andra 
faktorerna hjälper till så att vi tar oss igenom den förberedande processen samt ser till att vi behåller 
och utvecklar det vi har skapat. Den förberedande processen är den process då vi förbereder oss på 
vad som kan hända/kommer att hända och vad vi vill utveckla. Det finns dock det som är viktigare 
än personliga erfarenheter, det är förmågan att våga släppa loss sina förmågor, att våga lyssna och 
lita på sig själv (Sandberg 2003) 
 

Min tolkning av kreativitet 

Kreativitet är för mig ett begrepp som är svårt att förklara. Min tolkning av kreativitet är när vi 
arbetar fram något med hjälp av fantasin. Kreativitet handlar inte bara för mig om när vi skapar 
något, utan även under lekens gång tycker jag mig finna kreativa tankar och idéer hos barnen när de 
föreställer sig något som inte finns just i den stunden. Jag anser mig se kreativitet i alla barn då de 
under leken kommer fram till nya tankar och idéer om hur de ska använda en leksak till exempel. 
Kreativitet och fantasi anser jag höra ihop med varandra. För att få en kreativ idé krävs det fantasi 
enligt mig. 
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Barns förhållningssätt till den pedagogiska innemiljön genom 
lek, fantasi och kreativitet  

Under följande rubrik följer en litteraturgenomgång som behandlar den pedagogiska miljön i 
förskolan samt barns förhållningssätt till den pedagogiska miljön via leken, fantasin och 
kreativiteten. Jag kommer även gå igenom en teoretikers och en forskares åsikter om de begrepp; 
lek, fantasi och kreativitet som jag tog upp i begreppsdelen. Avsnittet inleds med att gå igenom vad 
den pedagogiska miljön innebär. Därefter behandlar jag barns förhållningssätt till den pedagogiska 
miljön via lek, kreativitet och fantasi. I delen efter så tar jag upp en teoretikers och en forskares syn 
på den pedagogiska miljön, leken, kreativiteten och fantasin samt läroplanens ståndpunkter om det 
förstnämnda.  

 

Den pedagogiska innemiljön i förskolan 
Kvalitén i barnomsorgen när det gäller den fysiska pedagogiska innemiljön är en viktig faktor både 
internationellt och i Sverige skriver de Jong (1996). I en artikel skriver Lundahl (1995) att skolor 
och förskolor som representerar bra arkitektur, kan vara ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel. Skriften 
refererar till förskolor och skolor i Sverige, Norge, England, Italien och Tyskland. Det Lundahl 
(1995) hävdar är att det finns ett starkt samband mellan barns utveckling och deras förhållande till 
rum. Rum är också i behov av god arkitektur eftersom rum ger själslig och fysisk näring för barn. 
Förskolors rum påverkar i hög utsträckning barnens lärande. Känslor, erfarenheter, förväntningar 
och kunskap bär rummen på. Rummen talar till barnen och ett rum kan underlätta lärande medan ett 
annat kan försvåra lärande. När rum utvecklas innebär det en hel del tankevändor, ommöblering och 
omdispositioner. Rummen ska utvecklas till goda lärmiljöer. Det handlar om att utnyttja rummens 
yta och rymd när man utvecklar ett rum för lärande, menar Strandberg (2006). Författaren betonar 
att intresset för skolmiljöers utformande är stort. Det gäller både skolans inre miljö och andra 
lärmiljöer. Strandberg (2006) menar att:  

 

Man talar där om att de traditionella och formella utbildningsmiljöerna idag kompletteras 
med lärande i hemmen, på arbetsplatser, i närsamhället, folkrörelser och fritidsverksamhet. 
(s. 21)  

 

Det märks att intresset för lärmiljöer har kommit till den samling av olika akademiska begrepp som 
utvecklats för att beskriva rumsliga aspekter (Strandberg, 2006). Den fysiska miljön i förskolan 
sätter inte bara ramar och ger förutsättningar för den pedagogiska miljön utan är viktig för 
personalens livskvalité menar Kluge (1999). Bengtson (1993) har genomfört studier om bra 
respektive dåliga miljöer som ett led av den fysiska utformningen av förskolan. Han har utgått från 
målen i Lpfö98 i den pedagogiska verksamheten. Syftet med studien var att finna metoder för att 
beskriva de dåliga planlösningarna och samtidigt analysera hur dessa istället kan bli bra 
planlösningar. Han granskande offentliga dokument och utvärderingar, intervjuade och delade ut 
enkäter till personalen i förskolorna samt tog hjälp av expertorgans bedömningar av den fysiska 
miljön. De gemensamma nämnarna i beskrivningen av de dåliga miljöerna var störande 
genomgångsrum, bristande överblick och bullriga miljöer, samt brister i planlösningen. Detta 
skapade stress, gav buller och dålig luft. De bra miljöerna var de miljöer som hade utformats så att 
de var ett stöd för den pedagogiska verksamheten. Exempel på det var möjlighet till livliga lekar 
och lugn samvaro både enskilt och i grupp samt vara rymliga och flexibla. Bengtsson (1993) 
beskriver bra utformningar utifrån en modell som han döpt till ögats principer   
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Ö: Överblick inomhus och mellan inne och utemiljö. 

G: Gemensamma utrymmen som lekhall, verkstad/ateljé, våtlek. 

A: Avskildhet för större och mindre grupper. 

T: Transport med inga störande genomgångsrum, istället hall/korridor. 

S: Samverkan och sambruk genom flexibel utformning (s. 40). 

 

Bengtsson modell anser jag vara ganska svår att uppnå då det kan vara svårt att ha en överblick över 
hela verksamhetens inne- samt utemiljö när lokalerna är utformade på ett sätt där det inte går att ha 
överblick över hela verksamhetens miljö. Gemensamma utrymmen som lekhall finns det 
förhoppningsvis i de flesta förskolorna nu för tiden. Det kan dock vara svårare att få till avskildhet 
för större och mindre grupper. Det beror helt på hur lokalerna i förskolan är utformade och hur 
många rum man har att tillgodoräkna sig. Nordin Hultman (2004) skriver att i svenska förskolor 
finns det ett starkt likartat kulturellt mönster för hur dessa är inredda och utrustade. Mönstret är 
traditionsburet och är därför inte så reflekterat, utan mer taget för givet. Rum och platser ska inte 
bara ses som något fysiskt eller geografiskt utan även som föreställningar, det vill säga att rum till 
exempel bär upp maktrelationer mellan vuxen och barn, och mellan barn och barn. Det som rum 
och platser även skapar är könsroller, exempelvis så spenderar flickor mer tid i dockvrån och pojkar 
vistas i snickarrummet. Barnen positioneras och positionerar sig alltså i rummet. Detta är stereotypa 
könsroller och förekommer till en viss gräns i dagens förskolor. Flickor respektive pojkar har skådat 
eller fått de sagt till sig vad de antas leka med i förskolan och därefter följer barnen det som det 
antingen har sett eller fått höra. Enligt Nordin Hultman (2004) uttrycker rummen något om vem 
man är. Även Sandberg (2008) skriver att miljön har en kulturell dimension, såväl social, 
emotionell som historisk.  
 

Den pedagogiska innemiljön innefattar samspel mellan både barn och vuxna och mellan barnen 
själva, i såväl fysisk utformning och material, som klimatet eller atmosfären vilket föreligger i 
verksamheten. Den fysiska utformningen får inte vara statisk eftersom den är beroende på vilka 
verksamheter som pågår i förskolan och vad som intresserar barnen. Det är med andra ord viktigt att 
miljön ska kunna användas och förändras flexibelt (Björklid, 2005). Innemiljön ska inspirera barnen 
så att olika handlingar och verksamheter finns, samt vara till för utforskande och upptäckande. Att 
vara delaktig i sitt eget lärande är något barn skall vara, för det är viktigt att barnen deltar aktivt i 
utformningen av den fysiska innemiljön. Under dagen skall barnen kunna använda samtliga 
utrymmen. De skall även ha möjligheten att kunna möblera om och skärma av utrymmen (a.a.).  
 
Förskolorna i Sverige är från början byggda för mindre barngrupper än vad som förekommer idag. 
Detta gör att möjligheterna att arbeta på det sätt man önskar minskar. Det sätt pedagogerna önskar 
att jobba på är att få mer ensamtid med varje barn. Lokalerna har blivit tvungna att användas på nya 
sätt på grund av de stora barngrupperna. Förändringar i den inre miljöns syfte till miljöanpassning 
för barnen i förskolan och stimulation av barnens utforskande har genomförts på vissa skolor 
(Björklid, 2005). Innemiljön i förskolan ser olika ut beroende på vilken pedagogisk idé man utgår 
från skriver Gedin (1996) i en artikel. Förskolans lokaler kommer ofta i skymundan under 
planeringen och i utvärderingen av den pedagogiska verksamheten. Det finns en outtalad 
uppfattning som säger att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett lokalers utseende. I 
skollagen och läroplanen (Lpfö98) är den fysiskt pedagogiska miljön sparsamt reglerad. Det sägs 
istället att lokalerna skall vara ändamålsenliga. Kanske betraktas den fysiska innemiljön i förskolan 
som så självklar att reflektioner över förhållanden till denna inte förekommer (a.a.). Strandberg 
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(2006) skriver att alla bra lärandemiljöer ser olika ut. Tillsammans ska pedagogerna och barnen 
kontinuerligt reflektera över, ompröva och utveckla rummets socio-kulturella miljö. Författaren 
menar att om barnen inte är delaktiga i miljöförändringen leder den inte till utveckling utan snarare 
till främlingskap. När saker och ting förändras utan att barnen är med på det, så vet inte barnen vad 
det är som har förändrats och varför det har förändrats. Därför borde barnens delaktighet vara en 
självklarhet (a.a.). Forskare visar på en brist på utrymmen och trånga lokaler i förskolan. Det finns 
behov av avskildhet och lugna rum samtidigt som det ges exempel på höga ljudnivåer och bullriga 
zoner i vilorum menar Björklid (2005). Förskolans innemiljö skall vara självinstruerande så barnen 
inte behöver be om hjälp, utan de ska klara sig själva (a.a.). Trageton (1996) har utifrån sina 
observationer kommit fram till att lekmiljön måste ha verkstadskaraktär, det vill säga, en inredd 
miljö med tydligt avgränsande hörn för olika områden. Trageton (1996) menar även att barnen skall 
kunna leka ostört med minsta möjliga avbrott i leken och själva kunna välja vad de vill leka med. 
Leken skall även vara självinstruerande, precis som Björklid (2005) skriver.  
 
Det framgår, enligt Sandberg (2008), av nordisk pedagogik- och arkitekturforskning att det finns 
skillnader mellan förskolan och skolan när det gäller den fysiska innemiljöns utformning. Skolans 
klassrum och förskolans lekrum är så laddade med värderingar enligt flertal studier. De enskilda 
rummen i förskolebyggnaden bär på viktig information om sociala och kulturella regler för vad som 
väntas ske (Sandberg 2008). Rummens möblerbarhet, vilket material barnen möter och vilka regler 
som gäller för umgänget i rummen har betydelse för hur och vad barn lär, men även för hur de 
agerar i rummen (De Jong, 1994; Gitz Johansen, Kampman & Kirkeby, 2001; Nordin Hultman, 
1996, 2004; Skantze, 1989). Det skall finnas möjligheter för barnen att röra sig runt i både rum och 
skolhus och det skall finnas mötesplatser för alla grupper av barn i skolbyggnaden. Möjligheten till 
lek och aktiviteter både inomhus och utomhus skall finnas.  Under dagen skall barnen ha möjlighet 
att välja på vilka eller vilken plats de vill vara (Cold 2002; Kirkeby 2003).  

Barn utvecklar olika färdigheter och beteenden i varje miljö. Samspelet mellan dessa miljöer utgör 
vardagslivet och infångar vad som menas med platsidentitet.  Begreppet platsidentitet används inom 
miljöpsykologi och miljöpedagogik och utvecklades år 1983 av forskarna Proshansky, Fabian och 
Kaminoff. Platsidentitet innebär individens upplevelser av betydelsefulla platser som är viktiga för 
individens identitet. Föreställningar om tidigare miljöer är betydelsefulla menar Prohansky, Fabian 
och Kaminoff i Sandberg (2008).  

 

 

Barns förhållningssätt till den pedagogiska innemiljön via leken 
Förskolans traditionella sätt att ordna lekmiljöer är genom mindre rum och dess inredningar. 
Möblerna och materialen i varje rum som lärarna bedömer passar ihop och kan kombineras med 
barnens lekar. Mening med ett rum tilldelas genom barns intresse för en speciell aktivitet och det 
som de kan göra till exempel leka med dockor och läsa böcker. Betydelserna är många för barnen i 
rummen och platserna eftersom de ”talar” till barnen och barnen ”svarar” genom att de väljer var de 
vill vara och vad de skall göra, enligt Sandberg (2008). I vuxnas lekminne är rummen viktiga och 
betydelsefulla komponenter skriver Sandberg (2003) samt Sandberg och Vourinen (2006). I Brodin 
och Lindstrands (2006) studie skriver de att platser har olika betydelser redan i barndomen. Barns 
lek i olika kulturer tar sig olika uttryck i olika miljöer samt i relation till de föremål som respektive 
miljö erbjuder. Lek är ett svårt begrepp att definiera säger Knutsdotter Olofsson (1992). Eftersom 
leken är paradoxal, det vill säga att nästan allt man säger om lek kan man direkt säga det motsatta 
om. Exempel på det är att leken är på riktigt och på låtsas samt att den kan vara i evigheter och gå 
förlorad fort. 
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Det material som betonas i förskolan är material som gynnar rörelse och grovmotorik. Ett tydligt 
samspel mellan den fysiska miljön och barns lek är tillgången till mycket material som är löst, t.ex. 
kuddar, stolar, småbord, madrasser etc. Barn ändrar i miljön för att den ska passa deras lektema 
(Björklid, 2005 ). När utformningen är gjord ger den barnen möjlighet att vara ostörda. Barn 
behöver möjligheten att kunna få välja själva samt ta kontroll över situationen. Barn behöver även 
utrymme för bullrig lek och för lek i stora grupper. Det är både för- och nackdelar med en trång 
miljö; dels så kan den trånga miljön ge rika inlärningstillfällen och dels kan miljön vara en 
konfliktskapande faktor. En stressfaktor kan lätt uppstå under trängsel, vilket gör det svårare att 
vara i balans och öppen för andras behov. Det gäller både barn och vuxna i den pedagogiska miljön 
(a.a.).  

 
I vissa delar av världen betraktas leken som utvecklingsbefrämjande. Genom att möjliggöra 
delaktighet och deltagande i samhällslivet så anses leken ge barnet ett värdigt liv (Sandberg, 2008). 
Ett värdigt liv, enligt Sandberg (2008), är när barnen får möjlighet att leka.  Det som ska prägla 
verksamheten i förskolan är ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling skriver 
författaren. Alla barn är olika och de leker på olika platser under olika villkor, men det har något 
gemensamt och det är lusten att leka. Det spelar ingen roll vilken kulturell, geografisk eller 
ekonomisk förutsättning som man har, leken finns alltid med.  Barn utforskar och leker inte om den 
fysiskt pedagogiska miljön upplevs som understimulerande och otrygg. Detta kan leda till 
hämningar i barnets fysiska, kognitiva och sociala utveckling (Björklid 2005). Det som Björklid 
(2005) menar säger emot varandra. Hon skriver att leken finns alltid med, men ändå menar hon att 
om miljön inte är utforskande leker inte barnen. Med andra ord säger hon emot sig själv. Det som 
ger stöd åt barnens förmåga att tänka rumsligt är lekar som utforskar rummet. Lärare kan lägga in 
övningar som hjälper barnen att göra nya upptäckter eftersom barn leker spontant när de leker lekar 
som utforskar rummet, enligt Wallström (1992). Enligt Grahn m.fl. (1997) studie tillskrivs den 
sociala och pedagogiska miljön lekens utveckling. De Jong (1997) skriver i sitt underlag att 
lokalerna i barnomsorgen måste ses som en miljö för barn där deras utveckling används som 
utgångspunkt. Det som kommer att bli uttryckt i miljön är respekten för barnet som individ (a.a.).  

 
Dagens pedagoger i förskolan framhäver att barn inte har tid för lek och att det förekommer många 
avbrott, aktiviteter och rutiner som stör leken (Sandberg, 2008). Över tid har barnens lek förändrats 
både när det gäller form och funktion. Vidare skriver författaren att föräldrar säger att barn inte 
leker på samma vis som de gjorde tidigare. Barnen har idag mycket materiella saker att använda sig 
av (a.a.). Även studien som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) genomfört visar att lärare i 
förskolan beskriver barns lek förr och nu och på ett snarlikt sätt som Sandberg (2008). De yngre 
barnens lek i förskolan har förstärkt sin ställning allt mer idag hävdar Sandberg (2008). Det 
återfinns många olika känslor, erfarenheter och miljöer i lek. Människor bär alla på upplevelser av 
lek som betyder mycket för oss som bland annat skapar platser en känsla. Vissa platser gör att vi 
känner oss hemma. Genom vår identitet har vi en känslomässig anknytning till platser och våra 
minnen väcker starka känslor bland annat minnen från olika platser (a.a.). Barn upplever och lär sig 
en mängd saker genom lek, enligt Lillemyr (2002).  Hangaard Rasmussen (2002) konstaterar att 
lekens roll eller innehåll, rummet och rörelser samt barnets kropp har smält samman i ett 
meningsfullt agerande. 

 
Den pedagogiska verksamheten i förskolan har en viktig uppgift genom att ge barnen det som de 
behöver för att leva i dagens samhälle. Det är viktigt för de vuxna att vara medvetna om sin 
betydelse för att skapa möjligheter och erbjudande till lek, eftersom det är de vuxna som bidrar till 
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att skapa barns lekmiljöer menar Sandberg (2008). Enligt Granberg (2003) hävdar Fröbel att barn 
från födelsen ägnar sig åt att lära om sig själv och sin omgivning genom leken. Författaren skriver 
vidare med hänvisning till Fröbel att genom leken lär barnet och om leken ställs emot arbete så 
fråntas barnet förmånen att lära med nöje. I den berömda Fröbelpedagogiken så står barnets eget 
intresse i centrum. Barnets självverksamhet måste respekteras och lärarens skall inte styra barnen. 
Fröbles synsätt av lekens betydelse som en väg till lärande gjorde så att leken fick en djupare 
betydelse inom pedagogiken än vad den haft tidigare. Innehållet i dagens svenska förskola växte 
fram ur hans idéer (a.a.)  

 

Barns förhållningssätt till den pedagogiska miljön genom fantasin och 
kreativiteten 
Hangaard Rasmussen (2002) säger att leken inte är en följd av att barn först fantiserar och tänker 
och därefter leker, utan istället sker detta samtidigt. Barn tänker, fantiserar och leker samtidigt. 
Tankar, fantasier, språk och kroppsliga uttryck gestaltas under leken.  

Strandberg (2006) visar på att alla människor kan öva upp fantasi och kreativitet. Genom att vi 
uppmuntras att använda vardagliga ting och företeelser och kombinerar dessa på nya användbara 
sätt så övar vi vår kreativa förmåga. För att barnen ska kunna ta sig fram i framtidens värld så måste 
barnen lära sig att ta tillvara på situationer som ständigt rör på sig. För i vår postmoderna värld är 
det svårt att förutse hur morgondagen ser ut. Barnen måste lära sig att vistas i olika miljöer och på 
så vis vara öppna för att nyttja och förändra både verktyg, regler och roller. De måste öva sig i 
friheten att agera och frambringa de kombinationer som de behöver. Med andra ord så måste de öva 
sig i fantasins och kreativitetens metoder (a.a.). Fantasi och kreativitet tangerar varandra, men de är 
inte alltid liktydliga. Det som fantasi och kreativitet har gemensamt är att de båda handlar om 
överskridande och innovationer, det vill säga, möjligheter att mentalt förflytta sig, upptäcka nya 
saker och finna nya vägar som skapas och erbjuds av människor i en specifik situation (Johansson 
och Pramling Samuelsson, 2006). 

 
Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om det 
skapade är ett ting i den yttre världen eller bara en konstruktion av intellektet eller känslan, 
en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre. (Vygotskij, 1995, 
s. 11) 

 

Det som är kreativitet är just de små barnens lek, barn som är mellan 1-5 år i min studie. Barnens 
lek är nytänkande, nyskapande, idérik, produktiv och initiativrik. Leken och lärandet bygger på 
kreativitet och inlevelseförmåga enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). 
Kreativitet är en process av möjligheter och resurser menar Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003). Vidare uttrycker författarna att kreativitet är mer än att bara kunna finna lösningar 
på problem utan också kunskap att utveckla hypoteser, det vill säga sådant som barnen tror sig 
kunna vara en lösning på problemet (a.a.). 

Lek är utforskande, fantasi, samspel och en bra grund för sociala, fysiska och intellektuella 
utmaningar. Barn utvecklar genom leken språket, begrepp och kommunikation. Barnen får även 
möjlighet att öva att bemästra sin kropp, sina motoriska färdigheter, träna samarbete, öva sig på att 
följa regler och att genom fantasin utforska vad man skall göra i verkligheten (Lillemyr, 2002). Ett 
skäl till att leken är viktig för den pedagogiska verksamheten är synen på barns erfarenheter i leken. 
Barnen utforskar, prövar och använder fantasin på ett sätt att de lär känna sig själva och på så vis 
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utvecklar de självtillit. Genom att klara av utmaningar får barnen erfarenheter samt färdigheter i att 
kommunicera och förhålla sig till andra. Barnen får även unika ögonblicksupplevelser fortsätter 
Lillemyr (2002). Utan en kreativ och fantasifull miljö blir det inte mycket lek (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Det är främst känslorna som påverkar den fantasi vi ser i 
barns lek (Vygotskij, 1995). Vygotskij (1995) menar att barn har en rikare fantasi än vuxna och det 
beror på att barn lever i en lekfull värld där allt är möjligt och tillåtet. Samtidigt understryker 
Vygotskij (1995) att fantasin är grunden till all kreativ aktivitet. Saar (2005) beskriver att i fantasin 
tas delar av verkligheten in, den förvandlas och får en annan form för att till sist återgå till 
verkligheten.  

 

Crafts (2002) synsätt på att kreativiteten är en förmåga för barnen att finna stigar betyder att barnen 
måste fostras till att bli kreativa. Detta gör barnen genom att de uppmuntras till att hitta alternativa 
möjligheter i olika sammanhang, vare sig det handlar om relationer, lek, kollektiva samlingar eller 
arbete med matematik. Craft (2002) använder ordet möjlighetstänkande när hon sammanfattar 
kreativitet. Det författaren menar med möjlighetstänkande är allt är möjligt i barnens lektankar 
(a.a.).  

 

Enligt Strandberg (2006) är skolors metoder för att hjälpa barnen att öva upp sin kreativitet och 
fantasi mycket outvecklad och det gäller i hela världen. Han skriver: 

 

Den kreativa orienteringen ”i framtidens värld” försummas. Människor har alldeles för få 
verktyg som hjälper oss inför framtiden. Och det märks! Vi märker det i form av vilsenhet, 
arbetslöshet och ohälsa både bland unga och gamla. Ibland tycker jag att vuxenvärlden står 
vid en femtiometers bassäng och förklarar hur den fungerar alltmedan barnen och 
ungdomarna simmar i en postmodern ocean. (s. 103) 

 

Strandberg (2006) visar att även den svenska förskolan har goda och bra försök då det gäller 
kreativitet och fantasi, fast mycket återstår att göra. Att utveckla barnens kreativitet är av stor vikt 
(a.a.). 

 

Sammanfattning av det viktigaste enligt mig 

Det viktigaste som litteraturen tar upp kring barnens förhållningssätt till den pedagogiska miljön 
genom leken är miljön i förskolan skall vara trygg men samtidigt inbjuda till lek. Pedagoger skall 
erbjuda barnen lek under dagen eftersom det är pedagogerna som erbjuder lekmiljöerna. Möbler och 
material i förskolan är viktigt för att stödja barnens lek. Bullriga och stökiga miljöer stör barnen i 
deras lek och avbrott är inte att rekommendera i leken. Det viktigaste som litteraturen tar upp kring 
barnens förhållningssätt genom fantasin och kreativiteten är att dessa två begrepp går ihop med 
varandra och även med begreppet lek. Fantasin och kreativiteten utvecklar barnen i leken och 
fantasin är grunden till kreativiteten. Hur ser den pedagogiska miljön ut i förskolan och hur förhåller 
sig barnen till den genom leken, fantasin och kreativiteten? Är det som litteraturen tar upp eller ser 
förhållningssättet annorlunda ut? 
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Synen på den pedagogiska miljön, leken, fantasin och kreativiteten samt 
läroplanens ståndpunkter 
Lev Semenovich Vygotskij  
Lev Vygotskij teori gick ut på att barns utveckling sker i samspel med dess omgivning. Vygotskij 
såg leken som skapande verksamhet menar Granberg (2003). Leken börjar med abstrakt tänkande 
och konstnärligt skapande. Vygotskij ansåg att leken var den viktigaste källan till utveckling av 
vilja, tanke och känsla. Ur vilja och känsla utvecklas fantasin. När barnen antar olika roller i leken 
så tillägnar sig barnen sociala normer och moral. Lekens motor är barnets egen tillfredsställelse av 
behov och uppnående av motiv. Det viktigaste kännetecknet av leken är glädje. Genom leken skapar 
barn påhittade förhållanden som de själva kontrollerar (a.a.). Människans kreativa aktiviteter gör 
oss till en framtidsinriktad varelse. Genom aktiviteterna skapar vi vår framtid samtidigt som vi 
förändrar vår nutid (Vygotskij 1995). Vygotskij visar att fantasin är grunden för varje kreativ 
aktivitet inom alla kulturens områden. Den möjliggör det konstnärliga, både det vetenskapliga och 
tekniska skapandet. En viktig fråga inom pedagogik är barnets skapande, utvecklingen av detta 
skapande och det kreativa arbetets betydelse för barnets allmänna utveckling och mognad. 
Vygotskij menar att vi redan vid mycket tidig ålder kan finna kreativa processer hos barnet. Vi kan 
bäst se det genom att iaktta barnens lekar. Exempelvis så barnet som sitter gränsle över en pinne 
föreställer sig att det rider på en häst eller flickan/pojken som leker med dockan och föreställer sig 
att hon/han är dess mamma/pappa. Dessa lekande barn visar exempel på den mest verkliga och äkta 
kreativiteten. Vygotskij (1995) skriver: 

 

Barnets lek fungerar mycket ofta bara som ett eko av vad det sett och hört från de vuxna, 
men icke desto mindre reproduceras aldrig i leken dessa element ur barnets tidigare 
erfarenhet exakt sådana som de var i verkligheten. Barnets lek är inte en enkel hågkomst av 
det upplevda, utan kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och 
därav skapa en ny verklighet, som motsvarar barnets egna behov och intressen. På samma 
sätt som leken är barnets strävan till litterärt skapande ett uttryck för fantasins aktivitet. (s. 
15-16) 

 

Sambandet mellan fantasi och verklighet består i att alla skapelser av fantasin alltid är uppbyggda 
av element som hämtas ur verkligheten och ingår i människans tidigare erfarenheter.  
Den viktigaste lagen för fantasins verksamhet enligt Vygotskij (1995): 

 

Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedom och mångfalden i människans 
tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som 
fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material 
förfogar hennes fantasi över. Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom 
dess erfarenheter är mindre rika. (s.19) 

 

Det hävdas att uppfattningen om barnets fantasi är rikare än den vuxnes. Vygotskij (1995) menar att 
barndomen räknas som en tid när fantasin är mest utvecklad, och i enlighet med den tanken minskar 
barnets föreställningsförmåga och fantasikraft i takt med att de utvecklas. Tanken har uppkommit 
genom en hel del iakttagelser av fantasins aktivitet och givit anledning till en sådan slutsats. Enligt 
Vygotskij (1995) hävdar Goethe att barn kan göra allt av allt. Denna kravlöshet och anspråkslöshet 
hos barnets fantasi uppfattas ofta som en frihet eller rikedom hos den barnsliga fantasin. Medan den 
vuxnes fantasi redan är ofri. Den barnsliga fantasin skiljer sig tydligt och skarpt från den vuxnes 
erfarenheter och på grund av detta har slutsatsen dragits att barnen lever mer i en fantasivärld än i 



12 

 

en verklig värld. Man känner även till inexaktheten, förvrängningen av den verkliga erfarenheten, 
överdriften och lusten till sagor och fantasihistorier, alla dessa är typiska egenskaper hos barnet. 
Detta skulle kunna tjäna till grund för att fastslå att fantasin i barnaåren är rikare och mer mångsidig 
än hos den vuxne. Dock så finner detta synsätt emellertid inte någon bekräftelse vid en vetenskaplig 
undersökning av denna fråga (a.a.).  

Det sägs att ju rikare erfarenheterna är, desto rikare blir fantasin (Vygotskij 1995). En slutsats som 
kan dras rent pedagogiskt är att det är nödvändigt att vidga barnets erfarenheter om man vill skapa 
en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamheter. Man kan säga att ju mer ett barn har 
sett, hört och upplevt, ju mer vet de och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement 
besitter dem i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir deras fantasi vid övrigt 
lika förutsättningar. Fantasin är en mycket viktig funktion för människans beteende och utveckling. 
Miljön har även en betydelse för barnets fantasi. Det är viktigt att miljön är stimulerande för barnet 
(a.a.). Vygotskij menar att fantasin hör ihop med föreställnings- och inlevelseförmågan. Fantasin är 
den förmåga som barn har till lek. Leken speglar verkligheten på ett djupare plan och att den aldrig 
kan förväxlas med en verklighetsframställning (a.a.).    

 

 
Birgitta Knutsdotter Olofsson  

Granberg (2003) menar att Knutsdotter Olofsson har samlat fakta som beskriver lekens 
karaktäristiska drag, det vill säga att leken är lustfylld, frivillig, spontan, oegennyttig och inte 
målinriktad. I leken så är det själva lekprocessen som är viktigast och man behandlar verkligheten 
okonventionellt och respektlöst med hjälp av fantasin. Lek styrs inte av pålagda regler utan av 
barnets inre önskningar. Forskare tycks vara eniga om att leken kännetecknas av lek som är på lek 
och inte på riktigt, även om allt som görs på riktigt kan göras på lek. Det som utmärker lekande 
barn är en total uppslukning av aktivt engagemang där de lekande avskärmar sig och de varken ser 
eller hör omvärlden. Knutsdotter Olofsson kopplar även om leken till skapande och menar att lek 
och skapande kräver samma förutsättningar och har gemensamma drag. Hon hävdar med andra ord 
att leken är skapandets föregångare (a.a.). Knutsdotter Olofsson (1995) förklarar att leken sätter en 
guldkant på livet. Barn som är lekskickliga kan leka flera timmar i sträck. Knutsdotter Olofsson 
(1995) skriver: 

 

När man leker rör man sig obehindrat mellan verklighetens tolkningsplan och lekens – eller 
lekens lek. (s. 2) 

 

När två barn leker så pratar de oupphörligt och deras röster är klara. Rösterna låter vänligt och 
trevligt som det ska göra när barn leker. Helt plötsligt så säger ett av barnen med vanlig röst att 
denne inte vill leka längre. Barnet lämnar rummet för att sedan återkomma i en annan roll. 
Knutsdotter Olofsson (1995) fortsätter: 

 

Innanför lekramen är lekvärlden. Det är en förtrollad värld, där allt är möjligt, allt kan 
transformeras. Denna förvandlingsakt är ett sorts skapande med hjälp av ord (s. 10). 

 
Det som författaren menar är att när till exempel en tvååring vänder upp och ner på en pall, sätter 
sig på pallen och säger ”åka båt” blir pallen till en båt och golvet är hav. Det barnet gör, är att han 
förvandlar sig själv och sina handlingar. Allt är möjligt inom lek bara man själv kan tänka ut det.  
Det de inre föreställningarna som styr vad man leker eller leker med. Leken är paradoxal enligt 
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författaren. Det går inte att med enkla termer beskriva vad lek är, utan lek måste oftast beskrivas i 
motsatser som båda är sanna (Knutsdotter Olofsson, 1995). Hon menar att: 

 

I leken sker ett möte mellan den yttre och den inre. Upplevelser och erfarenheter av 
omvärlden bildar stoff för leken men återges sällan som de var utan stuvas om efter barnets 
intentioner i en kreativ process. Föremål i den yttre världen, som barnen stöter på, väcker 
associationer och sätter igång fantasin, denna förmåga att skapa händelser och skeende, 
miljöer och ting genom att utnyttja tidigare erfarenheter i helt nya versioner. Leksaker har 
just denna förmåga att väcka associationer, att väcka fantasin till en skapande lek (s.19). 

 

Barn använder sig i fantasin av sina erfarenheter från verkligheten för att skapa något som inte har 
sin överensstämmelse i verkligheten. Fantasin behöver användas och utnyttjas för att flöda (a.a.). 

Förmågan att fantisera gör barnen fria. Knutsdotter Olofsson (1995) uppmanar våra förskolor och 
skolor att låta dem flöda av fantasi i lek och skapande. 
 
 

Sammanfattning av det viktigaste enligt Vygotskij och Knutsdotter Olofsson 

Både Vygotskij och Knutsdotter Olofsson poängterar vikten av leken i förskolan. Även fantasin och 
kreativiteten anser Vygotskij och Knutsdotter Olofsson vara viktig för barnen och Olofsson 
uppmanar förskolorna att låta barnens fantasi flöda i lek och skapande. Kreativiteten och fantasin 
skall vara en del av förskolans verksamhet. Ur fantasin flödar kreativiteten hos barnen. Det är 
viktigt att ta till vara på barnens fantasi och kreativitet, därför har pedagogerna i förskolorna en 
viktig uppgift när det gäller utvecklingen av barnens fantasi och kreativitet.  

 

Vad säger läroplanen för förskolan 1998? 

• Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna 
som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 
barnen och barngruppen (s.5 Lpfö98) 

• Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ 
och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens (s.5-6)   

• Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 
gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 
(s.6)  

• Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge utrymme 
för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus 
(s.7)  

• Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, 
kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära 
och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (s.8)  
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Min tolkning av läroplanen 

Jag anser att innehållet i läroplanen för förskolan är viktig att följa då den är till för barnens skull. 
Barnen behöver en trygg miljö för att känna sig välkomna eftersom de ska spendera dagen där. Det 
är även viktigt att miljön lockar till lek och aktivitet som läroplanen skriver. Barnen behöver leka 
och aktivera sig under dagen. Annars blir dagen lång och barnen blir stillasittandes. Under mina tre 
och ett halvt år på högskolan samt under min gymnasieperiod så har jag aldrig varit med om barn 
som inte leker, dock har jag hört talas om att det finns barn som inte kan leka. Genom leken så 
tränar barnen sin fantasi och kreativitet. Läroplanens innehåll speglar det man ser i verkligheten 
anser jag.  
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Metod 

I följande avsnitt presenteras val av metod och tillvägagångssätt. 

 

Pilotstudie 
 I början av studien utförde jag en pilotstudie bestående av två intervjuer med en förskollärare och 
en barnskötare. Jag valde att lägga fokus på den pedagogiska miljön i förskolan. Min inriktning 
hamnade runt barns förhållningssätt till den pedagogiska miljön i förskolan genom lek, kreativitet 
och fantasi. Fokus på frågorna jag ställde till förskolläraren och barnskötaren låg på barnens 
förhållningssätt i förskolan genom lek, fantasi och kreativitet. Då mitt egentliga intresse inte handlar 
om pedagogers uppfattning om barnens förhållningssätt har jag valt att inte använda mig av just 
intervju som metod, utan jag valde att observera barn med en videokamera samt anteckna för hand 
det jag har observerat i en förskola för att se hur de förhåller sig till den pedagogiska miljön genom 
lek, fantasi och kreativitet.  

 

Metodval 
Således har jag valt observationer som kvalitativ metod. När man genomför kvalitativa 
undersökningar så finns det många olika val av metoder att tillgå. Valet av metod skall vara 
lämpligt så att man får svar på syftet och frågeställningar (Stukát 2005). Det finns för- och 
nackdelar med alla olika datainsamlingsmetoder. Genom att välja en metod som har använts förut 
för att undersöka liknade studier så anammar man ett särskilt synsätt och man kan säga att man har 
blivit inspirerad av just den metoden fortsätter Stukat (2005). Genom att beskriva och analysera 
något ur verkligheten så är fallstudier den mest effektiva metoden skriver Arfwedson ( red. 2002).  

Valet av litteraturgenomgången är induktivt på så vis att jag genom litteraturen har sökt teorier runt 
barns förhållningssätt till den pedagogiska miljön genom leken, fantasin och kreativiteten. 
Processen behandlar fyra områden; tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring enligt 
Gustavsson (2004). Den empiriska undersökningen är en fallstudie. Fallstudier som 
undersökningsmetod innebär att förstå fenomen som är delvis eller helt okända och som innehåller 
en större mängd variabler och samband och blir därför komplexa. 

 

Genomförande och bearbetning 
Observationerna är filmade i korta sekvenser under 2½ timme vid två observationstillfällen och 1½ 
timme vid ett observationstillfälle. Observationerna är ostrukturerade på så vis att när jag filmade 
upptäckte jag en koppling till hur barn förhåller sig till den pedagogiska miljön genom lek, 
kreativitet och fantasi. Jag har observerat barnen i fyra olika rum som finns i förskolan samt en 
korridor som leder mellan två rum. Rummen är beskrivna så som jag har upplevt dem (se resultat- 
och analysdelen). Under observationerna höll jag mig i bakgrunden för att undvika att störa den 
pedagogiska verksamheten allt för mycket. Jag filmade i korta sekvenser då jag ansåg att det fanns 
en koppling till hur barnen förhåller sig till den pedagogiska miljön genom leken, fantasin och 
kreativiteten. I min studie förekommer mina tolkningar ofta och det är på grund av att jag anser att 
jag får ut mer av min undersökning då. Samtidigt i fältstudier pågår det tolkning och inhämtning av 
data parallellt, enligt Bryman (2004). Jag har valt att skriva ned mina tolkningar efter två 
observationer i taget som jag anser handla om respektive begrepp, för att göra det tydligt. 
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Observationerna har jag försökt återge så noggrant som möjligt utifrån det som anses vara relevant 
för min studie. I diskussionsdelen använder jag mig av mina tolkningar kopplat till litteratur som 
jag har med i min studie.  

 

 

Urval  
Jag kom i kontakt med en förskola som är nyöppnad för i år som jag valde att använda för min 
undersökning. I denna förskola såg jag att det fanns potential för att se barnens förhållningssätt till 
den pedagogiska miljön genom lek, kreativitet och fantasi. Jag såg potentialen dels då förskolan är 
nyöppnad och dels att barnen är i den åldern (1-5år) då de leker ofta enligt Granberg (2003).  Att 
utgå från leken skapar goda förutsättningar för hur barn förhåller sig till den pedagogiska miljön 
(Nordin Hultman 2004). Den aktuella verksamheten är en förskola där det under undersökningen 
pågick gick 13 barn mellan 1-5år. Föräldrarna/vårdnadshavarna fick ett informationsbrev (se bilaga 
1) om studien samt ett godkännande/ickegodkännande papper att fylla i om deras barn fick eller inte 
fick filmas under observationerna. Ett föräldrapar hade inte hunnit med att skriva under pappret så 
då tog jag telefonkontakt med dem och berättade om studien. Jag fick då deras godkännande samt 
att de fick skriva under papperet när de hämtade sitt/sina barn så det inte skulle uppstå problem. 
Under tiden mina observationer genomfördes var det mellan två-tre personer där varje dag på 
förskolan som inte är ordinarie personal. Jag kommer nedanför i en tabell visa vilka som är 
ordinarie samt ej ordinarie personal för att det ska bli mer tydligt redovisat här i resultatdelen. Inget 
bortfall förekommer under observationerna.  

 

Tabell 1: Ordinarie samt ej ordinarie personal 

ORDINARIE PERSONAL EJ ORDINARIE PERSONAL 

Lena Sara 

Vera Eva 

Cecilia  Matilda 

Denna tabell är till för resultatdelen då jag i mina observationer kommer nämna personalen samt 
den icke ordinarie personalen. De här namnen är fingerade enligt Vetenskapsrådets principer 
(2002).  

 

Etiska aspekter 
Enligt Forskningsetiska principer informationskravet, så informerades vederbörande personal om 
arbetets syfte vid första kontaktakten (Vetenskapsrådet 2002). Jag frågade vederbörande personal 
om jag fick genomföra mina studier på deras förskola. Efter jag fått medgivande från personal att 
utföra studien skrevs enligt samtyckeskravet ett informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare 
(bilaga 1). I informationsbrevet informerade jag om att jag under tre dagar under en veckas tid 
skulle genomföra min studie i den förskolan som deras barn går i. Jag skrev även om att jag skulle 
videofilma min undersökning och behövde därför föräldrarnas/vårdnadshavarnas underskrift om de 
tillät eller inte tillät mig att videofilma deras barn i mina observationer. Då jag fick tillåtelse av alla 



17 

 

berörda föräldrar/vårdnadshavare att genomföra videofilmning som observationsmetod så begav jag 
mig till förskolan för att börja studien. I resultatdelen har jag fingerat barnens och personalens namn 
av etiska skäl. Jag har även suddat bort detaljer på mina bilder som är med i resultat som kan 
avslöja vilken förskola jag har observerat i, vilka barn det är så går på förskolan och vilka det är 
som arbetar där. I de etiska aspekterna har även samtyckeskravet och nyttjandekravet nyttjats. 
Enligt Forskningsetiska principer, konfidentialitetskravet, kommer vare sig förskola eller individer 
namnges (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Metodöverväganden och avgränsningar 
Jag har valt att filma mina observationer för att få ut så mycket som möjligt av min undersökning. 
Det är ett övervägande jag har gjort på grund av att om jag endast antecknar under observationerna 
så kan jag missa viktiga förhållningssätt som barnen har till den pedagogiska miljön genom leken, 
fantasin och kreativiteten. Jag har under noggranna genomgångar av mina videoobservationer 
antecknat ner allt som har hänt och under vilken tidsaspekt det har hänt. Under 
videoobservationerna har ljudupptagning förekommit. Dock har jag valt att inte transkribera allt det 
som sades, dels på grund av den tidskrävande aspekten och dels för att alla delar inte var av intresse 
för denna studie. Vissa delar av de barnen sa som jag ansåg vara intressanta har skrivits ut. Stukat 
(2005) menar att vissa delar av det som sägs kan vara av intresse för studien man genomför och 
därför bör man ta med det. Jag kommer i diskussion att diskutera om något har gått förlorat genom 
att jag inte valde att lägga fokus på vad barnen sa i rummen. Jag har valt att inte intervjua 
pedagogerna som arbetar i förskolan då mitt intresse inte har varit att undersöka deras synsätt på 
barnens förhållningssätt till den pedagogiska miljön utan barnens egna förhållningssätt.  

 

Trovärdighet 
Min undersökning är gjord under dagar då många barn har befunnit sig i förskolan. Undersökningen 
är även gjord på förmiddagar då barnen är inomhus, eftersom barnen och personalen är utomhus 
efter lunch och fram till mellanmålet. Då jag har valt att studera barnens förhållningsätt till den 
pedagogiska miljön har jag valt att koncentrera mig på de stunder då jag anser att de förhåller sig till 
den pedagogiska miljön genom leken, fantasin och kreativiteten. Det är även mina analyser om vad 
jag anser vara lek, fantasi och kreativitet som jag går efter observationsexemplen. Mina tankar kring 
analysen går efter den kunskap jag har fått genom litteraturen jag har läst och tagit upp i min 
litteraturgenomgång.  
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Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer jag att presentera resultat och analys av fallstudien utifrån syftet: Hur 

förhåller sig förskolebarn till den pedagogiska miljön genom leken, kreativiteten och fantasin? 
Först sker en kort beskrivning av rummen i förskolan som jag observerade i, samt bilder för att 
läsaren ska få en förståelse för miljöns uppbyggnad och därefter följer filmobservationerna i den 
ordning de utförts under rubrikerna fantasi, kreativitet och pedagogiska rum, samt min tolkning av 
de observationer jag har valt att presentera. Avslutningsvis följer en analys och slutsats av resultatet.  

 

Beskrivning av den pedagogiska miljön i förskolan 
I följande rubrik kommer jag gå igenom de rum jag har observerat med ord och bilder. 

 

Hallen 

När man kommer till förskolan så är första rummet man kliver in i hallen och innanför dörren in till 
förskolan finns det en grind så att barnen inte skall kunna gå ut utomhus utan en vuxen. I hallen 
finns barnens hyllor, krokar och lådor med föräldrarna/vårdnadshavarnas namn på. En bänk som är 
till för föräldrarna och en anslagstavla med information om verksamheten. Vid varje hylla sitter det 
namn på barnen och på barnens lådor står föräldrarna/vårdnadshavarnas namn. 

 
    Figur 1                      Hallen i förskolan   

 

 

Figur 2               Korridoren från hallen som leder in i största lekrummet.  Figur 3 
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Det stora lekrummet 

I det stora lekrummet som man kommer till från hallen, finns först till vänster en tåg-, bil- och 
legohörna med tillhörande leksaker. Mittemot hörnan står det två bokhyllor, en stor och en lite 
mindre. I den stora bokhyllan står det leksaksbilar i, både stora och små, och den mindre bokhyllan 
står vänd åt andra hållet, så den är på denna sida enbart till för avskärmning. 
Till höger, när man kommer från hallen, är det först en bokhylla med diverse leksaker på. Bakom 
bokhyllan är dock- och köksvrån. Där är alla möbler i barnens storlek. I köksvrån finns det en 
diskbänk, spis, hylla med diverse köksredskap och ett bord med fyra tillhörande stolar. I dockvrån 
som börjar bakom bordet så finns det en mindre hylla med leksaker på samt en docksäng med 
dockor i.  
 

 

Figur 4 Stora lekrummet; dock- och köksvrån.    Figur 5   Stora lekrummet; soffan, dockbordet och matbordet 

 

 

Mittemot köksdelen av dock- och köksvrån står det ett bord i barnens storlek med fyra tillhörande 
stolar. På bordet står det smådockor, samt att det ligger kläder till dockorna och möbler på bordet. 
Bakom bordet står det en soffa. På sidan av soffan sitter en bokhylla med böcker. Bakom soffan, på 
fönsterbrädan står en cd-spelar och bredvid cd-spelaren ligger det cd-skivor. En till två meter ifrån 
soffan står ett köksbord med både vuxenstolar och barnstolar. En videoprojektor sitter snett ovanför 
köksbordet. På fönsterbrädan bakom köksbordet står det ett tangentbord tillhörande en gammal 
dator.  
 

Lilla lekrummet 

Det lilla lekrummet ligger till höger när man kommer från hallen in i det stora rummet. I detta rum 
finns det ett bord i barnens storlek med en bondgård samt tillhörande djur på. En kista med leksaker 
i står längs ena långsidan. Bakom kistan står en säng som är i barnens storlek. 
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Figur 6 Det lilla lekrummet.                                                          Figur 7          Det lilla lekrummet 

 

 

Köksdelen 

Köket är ett kombinerat kök och målarrum. När man kommer in i köket via stora lekrummet så står 
det ett köksbord med vuxenstolar och barnstolar. På ena fönsterbrädan bakom köksbordet står det 
en papperskorg och på den andra fönsterbrädan ligger det spel.  Över ena fönsterbrädan sitter en 
hylla där det förvaras pärlor i olika förvaringsaskar. Till vänster av matbordet (sett från kortens håll) 
sitter det en hylla högt upp. På den hyllan förvaras barnens pärmar, målarfärger, flaskfärger, 
penslar, teckningar/målningar av barnen och saker till samlingen. Mittemot hyllan är köksdelen för 
de vuxna. Där finns kyl, frys, förvaringsskåp, spis och diskbänk. Mittemot köksdelen är barnens 
målarhörna. Där står ett bord i barnens storlek med fyra tillhörande stolar. Bakom bordet står det 
förvaringsskåp. På fönsterbrädan, bredvid det lilla bordet, ligger det papper som barnen använder. 

 �Köksdelen �   

Figur 8                                                                                             Figur 9 
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Observationstillfälle 1 Första dagen 
Vid första observationsdagen gick jag först runt och tog bilder på alla rummen i förskolan samt 
diskuterade med personal vad som skulle hända under tiden jag var där den här dagen. Jag har valt 
att redovisa mitt resultat som jag fick under denna dag under rubrikerna lek, fantasi och kreativitet. 
Efter innehållet i varje rubrik följer min tolkning av situationerna som tagits upp. Kalle, Jenny, 
Lovisa, Malin, Anna, Emma och Pelle är barnen i observationerna som följer. Lena är utbildad 
förskollärare och Sara är icke ordinarie personal. Jag har valt att presentera mina observationer på 
följande sätt utifrån mina begrepp lek, fantasi och kreativitet. Då alla dessa tre begrepp går hand i 
hand har jag efter mycket om och men valt ut det jag anser vara uppdelat under lek, fantasi samt 
kreativitet. Valet var svårt att göra då många av observationerna kan vara dem anda begreppen 
också.  
 

Lek  

Nu följer två utvalda observationer av lek i förskolan 

 

Kalle sitter tillsammans med Lena i legohörnan och bygger med lego. Lena frågar 
Kalle vad han bygger för något. Kalle svarar att han bygger en bil. Legobitarna som 
Kalle inte vill ha slänger han bredvid sig och inte i lådan. Lena säger att Kalle ska 
lägga legobitarna han inte vill ha i lådan avsedd för lego. Kalle ser sur ut och skakar 
på huvudet och fortsätter bygga på sin bil. När bilen är färdig så kör Kalle den från 
legovrån ut till köksdelen, genom personalrummet, vidare ut i hallen och genom 
korridoren tills han kommer tillbaka till utgångsläget. Lena frågar då om bilen 
fungerar som den ska. Kalle svarar ja, ler stort och bygger på bilen så den blir ännu 
större. 

 

Jenny och Lovisa befinner sig i lilla lekrummet. Flickorna står vid bordet där 
bondgården står. De leker med djuren som hör till bondgården. Lovisa frågar Jenny 
om hon har sett katten. Jenny svarar att hon inte har gjort det, fast hon står och håller 
den gömd i handen Lovisa letar runt bland djuren som står i bondgården. När hon 
inte hittar katten där letar hon vidare i rummet. Hon kollar i sängen och i kistan, men 
ingen katt ligger där. Jenny inser att Lovisa inte hittar katten så hon berättar då att 
hon har hittat katten och ger den till Lovisa. Lovisa anar inte att Jenny har haft katten 
hela tiden.  Jenny säger ingenting om att hon har haft katten hela tiden och Lovisa 
ställer katten bland de andra djuren som hon har ställt dit. Hon pratar med djuren och 
låter djuren prata med varandra. Lovisa pratar även med Jennys djur och Jenny 
svarar i sin tur med sina djur.  

 

Min tolkning av observationerna 

Kalles lek med legot i legohörnan tillsammans med Lena är till en början bunden till enbart 
legohörnan, därefter flyttar Kalle leken till den övriga delen av lokalen då han testkör bilen. Kalle 
bygger under tystnad sin bil och svarar endast om han blir tilltalad. När Lena frågar vad han bygger 
för något så blir det korta svar eftersom Kalle inte vill bli störd. Lena påpekar även att legobitarna 
ska läggas i legolådan och inte kastas bredvid. Kalle tycks då bli sur och svarar med en arg 
skakning på huvudet. Det märks tydligt att han inte vill bli störd något mera. När Kalle är klar med 
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byggandet av sin bil, så tillsynes, för att testa bilen köra han ett varv runt förskolans lokaler. När 
Kalle kommer tillbaka från testvarvet frågar Lena om bilen fungerar som den ska så får hon ett glatt 
svar från Kalle som fortsätter bygga vidare på sin bil. Kalles reaktion under leken är att han inte 
tycks vilja bli störd då han gör något han verkligen tycker är roligt. Lena tycks märka att Kalle inte 
vill bli störd, så när hon sagt till honom vart legobitarna ska vara så intar hon en observationsroll för 
att inte störa Kalle mer. Kalle befinner sig i stort sett endast i legohörnan av stora lekrummet, han 
går inte och sätter sig någon annanstans och bygger med legot trots att han blir störd någon gång. 
Endast när han ska testköra bilen förflyttar han sig i den pedagogiska miljön. Kalle verkar som det 
ser ut att vara nöjd med att arbeta ensamt under tiden han färdigställer bilen. Han använder sig av 
det material som finns intill honom och som han tycks behöva för att tillverka sin bil. 

 

Jenny och Lovisas lek sker endast i lilla lekrummet där leksakerna som flickorna behöver finns. 
Lovisa tycks bli orolig att katten har försvunnit när hon inte hittar den i bondgården. Hon väljer då 
att leta genom lilla lekrummet för att se om någon har flyttat på katten och lagt den någon 
annanstans. Jenny har gömt katten i sin hand kanske för att inte Lovisa ska se den, men när hon 
inser att Lovisa inte kan hitta den så säger hon till Lovisa att hon har hittat katten. Lovisa får katten 
och Jenny säger ingenting om att hon har haft den. Dock tycks det som om att Jenny möjligt får 
dåligt samvete för att hon hade katten. Kanske för att dölja sitt dåliga samvete så ger hon tillbaka 
katten och leken fortsätter som ingenting har hänt. När Lovisa och Jenny börjar förställa sina röster 
så är det djuren som pratar med varandra. Det är ett tydligt tecken på att det som har hänt innan är 
glömt. Lovisa och Jenny går inte ut ur denna pedagogiska miljö utan befinner sig hela tiden inne i 
lilla lekrummet med stängd dörr. Leken är enbart på bordet som bondgården står på, förutom när 
Lovisa letar efter katten. Flickorna verkar av allt att döma vara nöjda med sin lek i det lilla rummet. 
Där får de vara ifred och leka.  

 

Fantasi 

Här följer två observationer av olika situationer i förskolan som handlar om fantasi. 

 

Malin, Anna och Emma leker tillsammans i köksvrån. Bredvid det lilla bordet på 
golvet sitter Sara. Anna frågar Sara om hon är hungrig. Sara svarar att hon är väldigt 
hungrig. Anna går till hyllan bredvid spisen och hämtar leksaksfrukter, en kastrull 
och en stekpanna. Hon går sedan och ställer sig vid spisen, ställer på kastrullen och 
stekpannan på spisen och lägger i frukterna. Emma, som har observerat vad Anna 
gör, går till hyllan och hämtar en visp som hon sedan ger till Anna. Anna ler och tar 
emot vispen, hon börjar därefter vispa i kastrullen och stekpannan. Sara frågar vad 
det blir för mat. Anna svarar köttbullar och makaroner. Malin går till hyllan och 
hämtar leksakstallrikar och bestick som hon sedan dukar det lilla bordet med. När 
maten är färdig så serverar Anna den till Sara. 

 

Pelle hämtar leksaksgrönsaker i köksvrån och går sedan till hoppgropen för att hämta 
något. Sara frågar honom vad det är han ska hämta. Han svarar då att han ska hämta 
hö. Sara nickar och frågar vad han ska med höet till. Pelle pekar mot hästen. Sara ler 
och säger: aha ska du ge hästen höet? Pelle nickar och går med höet och 
leksaksgrönsakerna till den gula plasthästen som står i korridoren. Han matar hästen 
med grönsakerna först och strör sedan ut höet på golvet framför hästen. Hästens 
huvud böjer Pelle ner så att hästen ska kunna äta. När Pelle anser att hästen har ätit  
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färdigt så sätter Pelle sig på hästen och rider ut i hallen. 

 

 

Min tolkning av observationerna 

Malin, Anna och Emmas lek i köksvrån är en vanlig syn i förskolan, enligt mig. Det tycks som om 
att de flesta barn tycker om att vara i köksvrån och leka. Flickornas lek är tillsynes fantasifull och 
påhittig när de bjuder in Sara i leken. Sara får agera gäst, medan Malin, Emma och Anna agerar 
köks- och serveringspersonal. Barnen har förmodligen sett eller varit med om liknande situationer 
tidigare som de härmar och utvecklar till sin egen lek. Eftersom leken infinner sig i köksvrån, så 
håller sig barnen bara där under lekens gång. De går inte runt i hela rummet för att leta saker, utan 
de tycks finna allt de behöver i köksvrån. Pelles lek med hästen tyder på att han också har varit med 
om likande situationer tidigare. Han verkar leka att hoppgropen är ett ställe där man hämtar hö och 
leksaksgrönsakerna som han hittar i köksvrån blir till tillsynes mat för hästen. Pelle däremot 
använder sig av stora delar av stora lekrummet. Han börjar i köksvrån, går därefter vidare till 
hoppgropen, han tar med sig det han behöver och fortsätter till korridoren där hästen står. När han, 
enligt min uppfattning, anser att hästen är mätt och belåten så rider han ut i hallen. Pelle nyttjar den 
pedagogiska miljön som han anser sig behöva nyttja den. Pojken verkar såvitt jag kan se, vara nöjd 
med sin ensamlek med hästen.  

 

Kreativitet   

 

Nu följer två utvalda observationer som handlar om kreativitet i förskolan. 

 

Lovisa, Jenny och Anna förbereder sig inför målning med flaskfärger inne i 
målarhörnan av köksdelen. De hjälper varandra att få på sig målarvästarna. Då all 
personal, både ordinarie och ej ordinarie, lägger de yngsta barnen, är det ingen som 
kan hjälpa Lovisa, Jenny och Anna för till fället. Lovisa går till fönsterbrädan och 
hämtar papperna som de ska måla på. Jenny och Anna har satt sig vid bordet och 
väntar på en vuxen. Under tiden barnen väntar sjunger Lovisa påhittade sånger för 
stunden. Sångerna handlar om vad hon ska måla och vad hon tycker Jenny och Anna 
ska måla. Jenny och Anna skrattar när Lovisa sjunger vad de ska måla. Lovisa 
fortsätter att hitta på andra sånger och Jenny och Anna fortsätter skratta åt sångerna. 
Nu handlar sången om färgerna hon vill måla med. Anna börjar nynna lite för själv 
på en egen melodi, medan Jenny observerar Lovisa och Anna. Lena kommer in i 
rummet och tar fram målarduken. Hon lägger ut den på bordet där barnen redan sitter 
och väntar. Hon hör Lovisa sjunga och frågar Lovisa vad hon sjunger om. Lovisa 
svarar att hon både sjunger om vad hon och hennes kompisar ska måla och vilka 
färger de ska måla med. Lena ler och säger att sången är väldigt fin. Lovisa ler stort 
och fortsätter sjunga. Lena frågar flickorna vad de vill ha för färger. Jenny svarar röd, 
Lovisa säger gul och Anna grön. Lena tar fram färgerna röd, gul och grön. Hon ger 
färgerna till var och en och flickorna börjar måla. Flickorna målar i cirka 20 minuter 
och när de är klara säger de till en vuxen som följer med och tvättar händerna på 
dem. 
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Lovisa sitter ensam vid bilgaraget i legohörnan. Hon håller på och placera alla tåg 
uppe på bilgaraget. De tåg som har samma färg står bredvid varandra. Lovisa kör upp 
tågen via vägen som leder upp till garaget och parkerar tågen där hon anser att de ska 
stå. Under tiden hon kör upp tågen nynnar hon på en melodi. Lovisa reser sig och 
hämtar smådockorna som ligger på bordet framför soffan i stora lekrummet. Hon tar 
med sig dockorna till bilgaraget och lägger dem bredvid garaget. Hon går iväg in till 
dockvrån och hämtar ett docktäcke samt en kudde. Kudden och täcket placerar hon i 
garaget undre del. Hon lägger även i dockorna där under och säger att de ska sova 
nu. Dockorna får med nöd och näppe plats i underdelen av garaget. Lovisa reser sig 
och går iväg för att släcka lampan så dockorna kan sova. När hon har släckt 
lamporna går hon och sätter sig vid garaget och tittar på det hon har skapat.  

 

Min tolkning av observationerna 

Lovisa, Jenny och Annas kreativa situation börjar genom att de tar fram sakerna som de får ta fram 
för de vuxna, eftersom det inte är någon vuxen tillgänglig för stunden. Barnen hjälper varandra och 
finner sig vid att det får vänta ett tag tills det kommer en vuxen. Under tiden barnen väntar så börjar 
Lovisa sjunga. Hon sjunger om det hon ska göra och det hon tycker Jenny och Anna ska göra. Jag 
anser att sången får uppmärksamhet när Jenny och Anna tycker den är rolig genom att de skrattar. 
Därför forsätter Lovisa att skapa en ny sång som ingen annan har sjungit förut. Det smittar även av 
sig på Anna som börjar smånynna hon med under tiden det väntar. När sedan Lena kommer in för 
att hjälpa barnen så lyfter även hon upp Lovisas egna sånger, vilket jag anser stärker Lovisa att 
fortsätta sjunga. Den pedagogiska miljön som barnen befinner sig i är målarhörnan i köksdelen. 
Barnen springer inte omkring och hämtar det som de får hämta och sätter sig sedan och väntar på att 
en vuxen ska komma in. Flickorna vet att det inte får måla på något annat ställa för tillfället. De vet 
även vart sakerna ligger som de inte får hämta och de hämtar inget på grund av att de inte får. 
Flickorna håller sig hela tiden runt bordet när de målar. Den enda gången de reser sig är när de 
hämtar nya papper. När Lovisa, Jenny och Anna anser att målarstunden är över så ropar de efter en 
vuxen som hjälper dem att tvätta händerna. Barnen vet att det inte ska springa ut och leka med färg 
på händerna, utan de sitter och väntar tills en vuxen kommer och hämtar dem för att ta med dem ut i 
tvättrummet. Lovisas ensamlek vid bilgaraget i legohörnan är kreativ på så vis att hon använder 
bilgaraget som tågparkering. Hon sorterar även tågens färger och parker de tåg som har lika färg 
bredvid varandra. När hon parker tågen kör hon upp dem längs vägen som leder upp till garaget. 
Hon hämtar även dockorna som hon placerar under garaget och talar om att de ska sova. Denna lek 
tyder på att dockorna har flyttat in i garaget och deras säng är i undre delen av garaget. Där bäddar 
hon åt dockorna så de ska ligga bekvämt när de ska sova. Lovisa vill även att de ska vara mörkt när 
dockorna sover eftersom det ska vara mörkt när man sover, hon släcker lampan och sätter sig ner 
vid garaget och som det ser ut så beundrar hon det som hon har skapat. Lovisa väljer att flytta 
dockorna till bilhörnan och inte tvärtom. Jag anser att hon gör det på grund av att det är lättare att 
hämta dockorna och sängkläderna än att flytta bilgaraget med alla tåg på. Lovisa använder sin 
kreativitet när hon tycks skapa ett hus åt dockorna i bilgaraget.  

 

 

Observationstillfälle 2 Andra dagen 
Under den här rubriken följer resultatet jag fick under mina observationer den andra dagen. 
Resultatet presenteras i två olika situationer av varje följande rubrik lek, fantasi och kreativitet. 
Efter innehållet i varje rubrik följer min tolkning av observationerna. Patric, Lisa, Johan, Kalle, 
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Johanna, Madelene, Lovisa, Pelle, Emma, Jenny, Malin och Anna är barnen under observationerna. 
Matilda och Sara är icke ordinarie personal under observationerna. 

 

Lek 

Nu följer två utvalda observationer i förskolan som handlar om lek. 

 

Patric kommer inspringandes i stora lekrummet från köksdelen med en liten plastboll 
i handen. Han tittar på Matilda och kastar sedan bollen i hoppgropen och hoppar 
sedan själv efter bollen. I hoppgropen sitter Lisa och tittar i en bok. Matilda säger att 
Patric får ta de försiktigt medbollkastningen och hoppandet i gropen eftersom Lisa 
sitter där. Patric tittar på Matilda och ler. Han tar med sig bollen, kliver ur 
hoppgropen och ställer sig mitt i rummet på den runda mattan. Lisa, som sitter kvar i 
hoppgropen, följer Patric med blicken. Patric kastar iväg bollen mot korridoren. Han 
väntar på att något av de andra barnen ska springa och ta bollen som han kastade 
iväg. Inget barn reagerar på att Patric kastade iväg bollen. Det är endas Lisa som 
följer Patric med blicken. Patric skriker där och pekar mot bollen. Patric får ingen 
respons när han skriker. Han väljer då själv att skrattandes springa efter bollen. När 
han hämtat bollen kastar han den tillbaka in mot stora lekrummet. Bollen rullar in 
under soffan och Patric struntar i bollen, han går istället in i köksvrån där Johan, 
Kalle och Johanna befinner sig.  

 

Madelene, Lovisa och Pelle sitter i soffan i stora rummet. Lovisa reser sig upp och 
ställer sig i soffan. Ingen vuxen är i rummet. Hon ställer sig och letar efter en bok i 
bokhyllan som sitter snett ovanför soffan. Pelles blick följer det Lovisa gör. Lovisa 
ger Madelene en bok. Madelene ler och öppnar boken. Hon tittar länge på bilderna i 
boken. Pelle sträcker ut handen. Lovisa ser Pelles hand och ger även honom en bok. 
Pelle tar emot boken och tittar även han länge på bilderna. Lovisa hoppar ner på 
golvet och klättrar upp i soffan igen lika fort. Madelene skrattar åt Lovisa. Lovisa 
skrattar hon med och fortsätter att hoppa ner och upp från soffan. Pelle följer med 
ögonen vad Lovisa gör. Madelene ställer sig upp i soffan och börjar även hon att 
hoppa ner och därefter klättra upp igen. Flickorna håller på så tills Matilda kommer 
in i rummet och säger åt dem att man ska sitta i soffan och läsa, inte hoppa. 

 

Min tolkning av observationerna 

Patrics kastande med bollen tyder på att han vill få med någon kamrat i leken, men ingen 
uppmärksammar honom. Därför kastar han först bollen i hoppgropen, där Lisa sitter. Han vet att 
han inte får kasta bollen i hoppgropen när det sitter någon där i. Det är därför jag antar att han tittar 
på Matilda innan han kastar bollen. Han söker efter kontakt med någon kamrat, men får dock inget 
svar. Han väljer då själv att gå till de kamrater som han från början ville få kontakt med. Den 
pedagogiska miljön som Patric befinner sig i är från början köksdelen som han kommer springandes 
ifrån, därefter är han inne i stora lekrummet, han fortsätter sedan till korridoren och hamnar tillslut i 
köksvrån i stora lekrummet. Madelen, Lovisa och Pelles stund i soffan handlar till synes omen lugn 
lek som därefter övergår till livlig lek. Lovisa hjälper både Madelene och Pelle genom att ge de en 
varsin bok, som verkar uppskattas av Madelene och Pelle. När det till synes verkar som att Lovisa 
inte längre vill sitta still i soffan börjar hon hoppa ner och upp för soffan. Madelen härmar efter ett 
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tag Lovisas beteende och båda hoppar ner och upp tills Matilda kommer in i rummet. Jag antar att 
barnen visste om att de inte fick hoppa i soffan men passade på att göra det när det inte var någon 
vuxen i rummet. Barnen vågar göra sådant som de inte får när det inte är någon vuxen i rummet 
som kan säga åt dem anser jag.  

 

Fantasi 

Nu följer två utvalda observationer i förskolan som handlar om fantasi 

 

Emma, Madelene, Jenny och Malin befinner sig alla fyra i köksvrån. Jenny ligger 
bredvid bordet i köksvrån och skäller. Jag är en hund säger hon till Emma. Emma 
nickar och hämtar en kastrull som hon sedan sätter på spisen. Malin går runt 
köksvrån och ställer sig på baksidan av spisen. Hon sträcker sig i syfte för att försöka 
nå upp till spisen när hon står på den sidan. Lovisa som står vid bordet framför soffan 
lägger märke till att Malin inte når upp, så hon tar fram pallen som står under bordet 
och ger pallen till Malin. Malin tar emot pallen och ställer ner den på golvet och 
kliver upp på den. Hon tittar runt och upptäcker att hon saknar något att laga mat 
med. Malin går runt till hyllan och hämtar det hon behöver. Hon tar med alla saker 
runt igen, kliver upp på pallen och börjar lagat mat med hjälp av en 
leksaksvattenkanna och en kniv. När hon lagat maten färdigt går hon runt till bordet 
som står i köksvrån och häller upp maten på bordet. Matilda, som har varit i 
bakgrunden, frågar nu Malin vart tallrikarna är någonstans. Malin svara då att de inte 
syns och fortsätter hälla upp maten. Emma och Madelen leker på sin sida av 
köksvrån utan att de till synes lägger märke till det som Malin gör. 

 

Kalle har hämtat pallen som har hamnat i lilla lekrummet. Han ställer pallen mitt på 
golvet i stora lekrummet och kliver upp på den. Han hoppar skrattandes upp och ner 
från pallen ett par gånger. Då och då ramlar han av, men han är lika fort uppe på 
pallen igen. När han har hoppat en stund så sätter han sig ner på pallen. Han sitter 
och gungar med benen och ropar samtidigt ihaha. Sara frågar om han är ute och 
rider. Kalle nickar och ler. Han fortsätter ropa ihaha samtidigt som han gungar med 
benen. Sara frågar om hon också får följa med på ridturen. Kalle nickar och gör plats 
på pallen så Sara kan följa med.  

 

Min tolkning av observationerna 

Emma, Madelene och Malins lekstund i köksvrån tycks inte vara sammankopplande. Jenny verka 
håller sig till alla de andra flickorna, hon verkar inte vilja bestämma sig för vilken hon vill tillhöra. 
Eftersom hon leker hund så anser jag att det inte verkar som någon av de andra flickorna bryr sig 
om vem hon tillhör. Emma och Madelen leker till synes var för sig på sin sida av köksvrån och 
verkar inte lägga märke till vad Malin gör. De håller sig enbart i sin del av köksvrån. Malins lek 
börjar i samma del av köksvrån som de andra flickornas lek, men därefter går Malin runt köksvrån 
och hamnar på baksidan. Hon verkar märka att hon inte riktigt når upp till spisen, vilket även 
Lovisa verkar ha upptäckt och kommer till undsättning med en pall. Malin når nu upp men hon 
verkar inse att hon inte har det hon behöver för att kunna göra det hon ska. Hon hämtar de saker hon 
behöver i köksvrån, kliver upp på pallen och börjar lagat sin mat. Malin befinner sig i köksvråns 
delar under hela lekens gång. Hon tycks använda sig av en leksaksvattenkanna som 
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kastrull/stekpanna och en kniv som slev. När hon därefter serverar maten så häller hon det direkt på 
bordet. Sara som du uppmärksammat detta, frågade varför hon hällde maten på bordet. Till svar fick 
Sara av Malin att tallrikarna inte syntes. Jag anser då att Malin använde sin fantasi och låtsades att 
det fanns osynliga tallrikar. Kalles lek med pallen finner sig också på ett ställe, vilket är mitten av 
det stora lekrummet. Han hoppar först upp och ner på pallen för att sedan förvandla pallen till en 
häst med hjälp av sin fantasi enligt mig. Detta tycks uppmärksammas av Sara som spinner vidare på 
Kalles fantasi. 

 

Kreativitet 

Nu följer två utvalda observationer i förskolan som handlar om kreativitet. 

 

Lovisa och Anna står vid bordet som står intill soffan. De leker båda med dockorna 
som finns där. Lovisa går iväg till lilla lekrummet och hämtar två djur, en katt och en 
häst. Anna följer efter och hämtar även hon två djur, en gris och en ko. Lovisa klär 
på sin docka och säger till Annas docka att hon ska ut och rida lite på Blixten, som 
hon har döpt hästen till. Anna nickar och följer med blicken hur Lovisa sätter sig på 
golvet. Lovisa sätter dockan på hästen och rider iväg med den in till lilla lekrummet 
till bondgården. Hon vänder där inne och dockan rider ut i stora lekrummet igen.  

 

Emma och Lovisa sitter i legovrån och bygger pussel. Pusslet är i form av 
motorfordon som man kan ta sig fram med. Lovisa frågar Emma om hon tycker 
pusslet är svårt. Emma skakar på huvudet. Lovisa säger då att man kan blanda två 
olika pussel och deras bitar. Hon säger att det blir svårare då. Emma nickar och ler. 
Lovisa tar ner till pussel från hyllan och blandar bitarna med dem som redan ligger 
på bordet. Emma tar nu en pussel bit och lägger det i ett av pusslen. Hon tar en ny bit 
som hon tror passar ihop med den första. Det visar sig dock att den inte gör det. Hon 
tar en ny och den passar inte heller. Nu tittar hon på Lovisa som då säger visst blev 

det svårare nu? 

 

Min tolkning av observationerna  

Lovisas och Annas lek med dockorna tycks visa att Lovisa tänker att man både kan använda sig av 
dockorna samt bondgårdsdjuren i samma lek. Jag tycker då hon har tänkt kreativt genom att slagit 
ihop både dockleken med bondgårdsleken. Lovisa befinner sig enbart vid bordet och på golvet i det 
stora lekrummet, och hon befinner sig även vid bondgårdsbordet inne i lilla lekrummet. Leken 
sprider sig inte i hela förskolebyggnaden utan den håller sig till de ställen där leksakerna hon 
använder sig av finns. Emma och Lovisas lek i legovrån med pusslen antar jag är kreativ på så vis 
att Lovisa använder sig av två pussel för att göra det svårare för Emma. Eftersom Emma ville att det 
skulle vara svårt så får hon nu en utmaning genom att två pussel blandades och det blev dubbelt så 
många bitar att hålla reda på för henne. Lovisa som får en blick utav Emma säger då kanske med 
stolthet att pusslet blev svårare nu. Lovisa kom med andra ord på en kreativare lösning för att göra 
ett pussel svårare. 
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Observationstillfälle 3 Tredje och sista dagen 
 Under följande rubrik presenteras resultatet av sista dagens observationer. Det är två olika utvalda 
observationer under följande rubriker lek, fantasi och kreativitet. Patric, Lovisa, Madelene, Emma, 
Kalle och Johanna är barnen som förekommer i dessa två observationer. Matilda är den enda icke 
ordinarie personal som förekommer i en av observationerna.  

 

Lek 

Nu följer två utvalda observationer i förskolan som handlar om lek 

 

Patric, Lovisa och Madelene befinner sig i köksvrån där alla tre leker vid spisen och 
diskhon. De har plockat fram vispar, kastruller och leksaks grönsaker. Patric tar en 
grönsak, lägger den i kastrullen och börjar röra om. Lovisa dukar bordet som står i 
köksvrån med tre tallrikar, glas och bestick. Patric lämnar spisen och går iväg och 
hämtar dockorna som ligger i sängen intill bordet. Han sätter dockorna på stolarna 
vid bordet. Madelene ställer en kastrull på spisen och lägger ner en morot i den. Hon 
börjar sakta röra om.  Patric går tillbaka till spisen och när han är klar med rörandet 
tar han av kastrullen från spisen, vänder sig om och går till bordet som Lovisa har 
dukat. Han låtsas hälla upp mat på alla tallrikar, går tillbaka med kastrullen och 
lägger den i diskhon. Madelene kommer till bordet med sin kastrull och gör likadant 
som Patric. När maten är upphälld så sätter sig alla tre vid bordet tillsammans med 
dockorna och börjar äta. 

 

Patric och Johanna står i korridoren och tittar på Lovisa som har ställt en korg i 
mitten av stora lekrummet. I korgen kastar hon bollar. Lovisa står någon meter ifrån 
korgen när hon kastar. När alla bollar ligger i korgen så går hon fram till korgen och 
plockar ur dem. Patric och Johanna vill vara med i bolleken och de tar en varsin boll 
och ställer sig bredvid Lovisa. Lovisa börjar kasta mot korgen, hon missar. Patric 
kastar bollen mot korgen, han träffar. Johanna kastar bollen mot korgen och träffar 
hon med. När alla har kastat sina bollar går de fram och hämtar dem.  

 

Min tolkning av observationerna 

I Patric, Lovisas och Madelenes lek i köksvrån så verkar det inte ha förekommit någon muntlig 
kommunikation, utan barnen verkar se vad de andra gör och Madelene härmar Patrics sätt att leka. 
Patric tycker att dockorna också ska få mat så han bjuder in dem genom att hämta dem och sätta 
dem på stolen. Lovisa står för dukningen medans de andra två står för matlagningen. Barnen 
befinner sig endast i köksvrån, de tycks inte ha något behov av att gå iväg för att leta efter saker de 
behöver utan allt verkar finnas inom räckhåll. 

Lovisa startar upp en bollek genom att ställa en korg i mitten av rummet som man kan kasta bollen 
i. Hon visar för Patric och Johanna hur leken går till och de tycks vilja vara med och prova den nya 
leken som Lovisa uppfunnit. Leken befinner sig i mitten av det stora lekrummets pedagogiska 
miljö. Bollarna rullar i vissa fall i väg en bit, men de stör aldrig de övriga barnens lekar. I leken 
tycks jag se barnens glädje då de skrattar och har kul tillsammans.  
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Fantasi 

Nu följer två utvalda observationer i förskolan som handlar om fantasi 

 

Emma och Lovisa sitter i legovrån och har byggt en tågbana. De har tillsammans 
byggt upp banan mittemellan legovrån och dockvrån och letar nu efter tåg de 
behöver. Lovisa väljer en gul och en grön tågvagn. Emma väljer en röd och en blå. 
När Emma sätter sina tågvagnar på banan så frågar Lovisa om hon får sätta sina 
bakom. Lovisa säger att tåget blir längre då och visar Emma. Emma nickar och ler. 
Lovisa hämtar fler tågvagnar från lådan och kopplar ihop dem med de som redan står 
på banan. Emma börjar köra med vagnarna och Lovisa fortsätter att koppla på fler 
och fler vagnar. 

 

Lovisa och Kalle hämtar en varsin stor leksakslastbil på hyllan i legovrån. De kör ut 
bilarna och ställer dem mittemellan legovrån och dockvrån. Lovisa och Kalle sätter 
sig på sina bilar och kör på det sättet ut dem i hallen via korridoren. Kalle är mycket 
snabbare än Lovisa så han kommer tillbaka först. När han tycks upptäcka att inte 
Lovisa har kommit än så kör han ett varv till. Lovisa kommer till slut tillbaka in i 
stora rummet sittandes på lastbilen. Hon parkerar lastbilen i hyllan där hon hämtade 
den. 

 

Min tolkning av observationerna 

Emma och Lovisas lek med tågbanan och tågvagnarna i legohörnan tycks bygga på Lovisas fantasi 
att göra ett långt tåg tillsammans, istället för korta tåg var för sig. Hon verkar vilja dela leken 
tillsammans med Emma och tycks därför fantiserar fram hur man kan göra ett längre tåg. Den 
pedagogiska miljön som barnen befinner sig i är där tågvagnarna finns och där de har byggt sin 
tågbana.  Under Lovisas och Kalles lek med lastbilarna så verkar båda ha liknade fantasier eftersom 
de bägge två sätter sig på lastbilarna och kör med dem på samma sätt. Barnen utnyttjar hela den 
pedagogiska verksamhetens miljö när de kör med bilarna.  

 

Kreativitet 

Nu följer två utvalda observationer i förskolan som handlar om kreativitet  

 

Emma sitter ensam vid köksbordet i stora lekrummet. Målarduken, penslar, 
färgburkar, vattenskålar och papper ligger på bordet. Hon har fått på sig ett förkläde 
och har ett papper framför sig. Matilda frågar vilken färg hon vill börja måla med. 
Emma pekar på den röda färgen. Hon får färgen av Matilda och börjar måla. Matilda 
frågar vad det är hon målar för något. Emma pekar då först på klockan och därefter 
på soffan. Matilda frågar då om hon målar en klocka och en soffa. Emma nickar och 
ler. Efter en stund vill Emma byta färg till den gröna. Hon får den av Matilda och 
börjar måla igen. Emma slutar att måla för en stund och slår ihop händerna och 
öppna upp igen som ett gap. Matilda förstår inte vad hon menar och frågar därför 
Sara vad Emma kan mena med att slå ihop händerna och öppnar upp igen som ett 
gap. Sara säger då att Emma kanske målar en krokodil. Emma nickar och ler.  
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Patric, Lovisa och Emma sitter i soffan i stora lekrummet och läser tillsammans med 
Matilda. Patric har en lång gosedjursorm i knäet som han leker med. Han tar med sig 
ormen när han hoppar ner på golvet. Emma håller i andra delen av ormen och följer 
på vis med Patric när han hoppar ner från soffan. Hon lägger sig på ormen och håller 
fast hårt i den. Patric börjar dra iväg ormen när Emma ligger på den, så Emma följer 
med när han dra iväg med den. Patric skrattar när han försöker gå iväg med ormen 
och inte kommer så långt. Emma skrattar också där hon ligger på ormen på golvet. 
Lovisa tycker leken ser så rolig ut att hon också kliver ur soffan och lägger sig efter 
Emma. Nu kommer inte Patric någonstans, utan står helt stilla. Lovisa reser på sig för 
att hjälpa Patric att dra. När Lovisa hjälper till går det mycket lättare och ormen 
ringlar iväg tillsammans med barnen. I hallen får barnen lov att vända, för det är 
stängt mellan personalrummet och köksvrån, så det går inte att gå igenom rummen 
för tillfället. Barnen återvänder in till soffan och drar runt på ormen tills det är dags 
för lunch. Emma och Lovisa byter då och då plats med varandra. Patric verkar vilja 
vara en av dem som drar hela tiden. 

 

Min tolkning av observationerna  

Under Emmas målarstund tycks hon skapa med hjälp av sin kreativitet. Teckningarna hon målar 
verkar det som hon vill visa för personalen och få personalen att gissa vad hon målat. Sara verkade 
var den som förstod vad Emma menade när hon gjorde ett gap med händerna. Emma befinner sig 
vid köksbordet i stora rummet under målarstunden. Detta beror på att ordinarie personal använde 
sig av köksdelen till annat. Patric, Lovisas och Emmas lek med ormen var kreativt på det sättet att 
Patric och Emma kom fram till hur man kan dra runt på varandra utan att dra i någons kroppsdel. 
Barnen var kreativa genom att använda sig av ormen som hjälpmedel för leken. I denna lek 
utnyttjade barnen de stora ytorna i förskolan, dels för att få plats och dels för att leken blev roligare 
då tycks det. 

 

 

Analys och slutsats av observationerna 
Det jag kan sammanfatta den pedagogiska miljön i förskolan med är att rummen är uppdelade i 
olika storlekar. Två av rummen är stora och två är små. Det två största rummen används oftast av 
barnen och de vuxna. Miljön är utformad på så vis att den är uppdelad efter vad det finns för möbler 
och leksaker. I ett av de största rummen finns det flesta möblerna och leksakerna i barnens höjd. 
Det andra stora rummet är en vuxenköksavdelning där det även finns möbler i barnens storlek. De 
största ytorna används till leksaker och möbler som barnen leker ofta och mycket med.  

Det jag kan sammanfatta mina observationer med är att barn väljer de leksaker/material som lockar 
dem mest under dagen. De leker lekar där de använder sig av fantasin och kreativiteten. Utifrån den 
pedagogiska miljöns synvinkel verkar barnen leka just där leksakerna/materialen finns och finns 
inte materialen barnen behöver, så antingen hämtar de just det material de vill ha eller så fantiserar 
barnen fram det som de behöver. Begreppen lek, fantasi och kreativitet går hand i hand i mitt 
resultat. När barnen leker använder de sin fantasi och kreativitet. Barnen bryr sig inte om var i 
verksamheten de leker någonstans, utan de befinner sig där materialet eller kamraterna finns. Finns 
inte tillgången till de material barnen behöver, så antingen hämtar de materialet eller fantiserar fram 
det som de behöver. Rummens uppdelning i förskolan ägnar barnen sig inte åt att tänka på. Barnen 
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vill leka och ha skoj under dagen. Den kreativa processen barnen går igenom under dagen i 
förskolan är olika för alla barn. Barn är kreativa på sitt egna sätt. Fantasin är även den olika från 
barn till barn och tar sin ton i olika former. När barnen använder sin fantasi tycks det lysa i ögonen 
på dem och leken blir på så vis upplyft, enligt mig. Barnen verkar även veta om vad de får och inte 
får göra. Eftersom i några av observationerna verkar det som barnen trotsar de vuxna genom att 
göra sådant som de inte får, dels när det inte är någon vuxen i rummet och dels när det är en vuxen i 
rummet.  Barnen visar sådan glädje under tiden jag har observerat, oavsett vad de gör. Under 
observationerna får jag se hur barnen tränar sitt sociala samspel med andra, de visar känslor, de 
tränar motoriken samt att de lär sig oskrivna lekregler så som att man inte får ta någon annans 
leksam utan man måste vänta på sin tur.  
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Diskussion 

Under mina observationsdagar har jag sett hur barnen förhåller sig till den pedagogiska miljön 
genom lek, fantasi och kreativitet. Det händer under hela dagen och barnen verkar inte lägga märke 
till det själva. När barnen förhåller sig till den pedagogiska innemiljön så sker det på olika sätt 
genom leken, fantasin och kreativiteten. Utifrån mina frågeställningar: Hur karaktäriseras den 
pedagogiska miljön i förskolan? och hur förhåller sig barn i den pedagogiska miljön genom lek, 
fantasi och kreativitet?, har jag valt underrubrikerna den pedagogiska innemiljön i förskolan, 
barnens förhållningssätt till den pedagogiska innemiljön genom leken, fantasin och kreativiteten och 
läroplanens betydelse för den pedagogiska innemiljön, leken, fantasin och kreativiteten. Därefter 
följer en diskussion om metodvalet samt vidare forskning.  

 

Den pedagogiska innemiljön i förskolan  
Den pedagogiska innemiljön i förskolan karaktäriseras av hur rummen är uppbyggda och vilket 
material som finns i rummen. De största rummen i förskolan används till de lekar som barnen leker 
mest, även möblerna och leksakerna som barnen använder sig mest av finns där. Det finns även rum 
i förskolan där barnen kan vara ostörda under leken. Denna utformning beskriver Björklid (2005) 
som god och inlärningsrik. Även de Jonge (1996) framhåller vikten av att miljön ska visa respekt 
för barnet som individ och därför bör utformningen av förskolans rum ge barnen möjlighet att vara 
ifred och ostörda. Miljön i förskolan skall enligt Lpfö98 vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 
Förskolans miljö skall sända budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten 
och därför skall miljön vara utformad på ett sådant sätt att barnens lärande underlättas, stimuleras 
och utmanas (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). Jag anser att efter resultatet av mina 
observationer så är miljön i den förskola där mina observationer utfördes i, utformad på det sättet 
som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) framhäver. Miljön sänder ett budskap om vad som 
förväntas ske genom utformningen och innehållet av rummen (a.a.). Leksakerna i den pedagogiska 
innemiljön lockar till lek och lärande, anser jag. 

 

Barnens förhållningssätt till den pedagogiska innemiljön genom leken, fantasin 
och kreativiteten 
 Då jag under mina observationer har sett att lek, fantasi och kreativitet har ett starkt band mellan 
sig. Även Pramling Samuelsson (2003), Johansson och Pramling Samuelsson (2006) och Granberg 
(2003) understryker att lek, fantasi och kreativitet är intimt sammanflätande. Fantasi är 
grundläggande för kreativitet enligt Vygotskij (1995) och det märkte jag under mina observationer. 
Barnen använde sin fantasi för att skapa något kreativt under dagarna jag var där.  

 

Utifrån frågan vad som karaktäriserar den pedagogiska miljön så är det rummets uppbyggnad och 
innehåll påstår Nordin Hultman (2004). Dock skall rummen inte bara ses som något fysiskt, de bär 
även upp föreställningar, det vill säga, de är diskursiva. Författaren påstår att rummen skapar kön, 
övervikten av flickor i dockvrån och pojkar i snickarrummet. Det är något jag inte har sett i mina 
observationer. Såväl flickor som pojkar befinner sig i dockvrån under mina observationer. Då det 
inte finns något snickarrum i denna förskola så kan jag inte uttala mig om vilka som befinner sig 
var. I denna förskola så arbetar personalen efter genusfrågan och har inte uppdelade rum som 
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dockvrå och snickarrum, utan det är jag som har valt att kalla dem för köks- och respektive dockvrå, 
eftersom dockorna befinner sig i köksvrån.  

 

Beroende på vilken aktivitet barnen vill genomföra, förhåller de sig till den pedagogiska miljön där 
aktiviteten genomförs. Barnen vet vad de olika rummen i förskolans verksamhet är tillför och vad 
de olika delarna i rummen är till för. När barnen befinner sig exempelvis i köksvrån, som mina 
observationer visar, håller sig barnen där eftersom allt material de behöver finns i det utrymmet. 
Skulle det vara något som barnen anser att de saknar använder de sin fantasi och kreativitet för att 
finna något som kan föreställa det som de saknar. Det är då viktigt att miljön stimulerar barnen så 
de får användning av sin fantasi och kreativitet (Vygotskij 1995). En dålig pedagogisk miljö 
stimulerar inte barnen till lek, utan snarare tvärtom (Bengtson 1993) och (Björklid 2005). Om 
barnen vistas i en trång miljö så innebär det en stressfaktor och en konfliktskapande faktor för 
barnen understyrker de Jonge (1996). Dock anser jag att den miljön jag observerade inte var trång 
på grund av att lokalerna tidigare har använts för liknande aktiviteter. Alla barnen kunde aktivera 
sig med det som de själva ville.  

 

Lek handlar om alltifrån känslor till erfarenheter understryker Knutsdotter Olofsson (1992), 
Granberg (2003) och Sandberg (2008). Det är något jag har bevittnat under mina observationsdagar. 
Barnen uttrycker både positiva och negativa känslor i leken. De erfarenheter barnen visar under 
leken antar jag komma ifrån syskon och/eller kompisar. Barnen behöver vara barn och leka i 
förskolan, utan att behöva tänka på vad det är de leker och var de leker någonstans.  

 

I leken gestaltar, undersöker och prövar barnen med hjälp av fantasin och kreativiteten. Barnen gör 
detta av sig själva och på sitt eget sätt påpekar Carlgren (1999). Under tiden mina observationer 
genomfördes gestaltade barnen djur och dylikt. Barnen fick då chansen att både använda sin fantasi 
och sin kreativitet. När barnen gestaltade till exempel en häst så var glädjen i barnens ögon inte svår 
att missa. Det var aldrig något barn som inte lekte under de dagarna jag var på plats och 
genomförde mina observationer. 

  

När barnen går in i lekens värld och befinner de sig i en helt annan verklighet än den reella, dock är 
lekvärlden minst lika verklig, sann och äkta för barnen som den faktiska omgivningen är för den 
vuxna (Granberg 2003).  Barnens rätt till lek anses vara så grundläggande att den skrivits in i 
Förenta Nationens konvention om barnens rättigheter (Niss & Söderström 2006). Denna inskrivelse 
anser jag vara en bra inskrivning då den tydligt visar hur viktig barnens lek egentligen är. Under 
mina observationsdagar såg jag hur viktig leken var för barnen. Leken anser jag stärka barnens 
självförtroende då de till exempel leker tillsammans med någon. Barn leker för att det är roligt 
(Johansson och Pramling Samuelsson 2006). Under leken i förskolan så upplever många barn att de 
har kontroll och möjligheten att göra egna val (a.a.). Det som författarna skriver anser jag stämma 
väl överens med verkligheten och det upptäckte jag under mina observationer. Jag menar då att 
barnen under dagen väljer helt själva vad de vill göra och när de vill göra det.  

 

 Lillemyr (2002)skriver: 

 

Lek är fantasi, utforskande, samspel och en naturlig grund för fysiska, sociala och 
intellektuella utmaningar. (s. 44) 
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Lillemyrs (2002) citat om att lek är fantasi anser jag stämma bra överens med verkligheten. Under 
leken så utforskar barnen miljön och leksakerna/materialen samtidigt som de tränar på samspelet 
med andra barn och vuxna i förskolan. Genom att vi vuxna observerar barnens lek så lär vi oss 
mycket om barnen och det unika aktivitetsfältet som leken representerar för barnen enligt Lillemyr 
(2002). Observationer ger oss mycket för att kunna förstå och ta vara på det som barnen upplever i 
leken (a.a.). Vare sig lek eller kreativitet styrs av givna mål eller mallar framhäver Granberg (2003). 

Granberg (2003) framhåller småbarns lek i förskolan: 

 

Småbarns naturliga tillstånd är lek. Deras livsgnista växer ur leken. Småbarns lek är kreativ, det vill 
säga, nyskapande, nytänkande, idérik, initiativrik och produktiv (s. 25.). 

 

Det författaren framhåller i sitt citat anser jag stämma överens med det jag har sett i mina 
observationer. Barn tycks alltid leka i förskolan. Kreativiteten övar barnen på under leken precis 
som Granberg (2003) framhåller. Lekens koppling till den pedagogiska miljön sker ständigt under 
leken. Barnen befinner sig från början i ett rum där sakerna de leker med finns, därifrån kan sedan 
barnet flytta sin lek till en annan pedagogisk miljö i förskolan och fortsätta sin lek där.  Det är som 
Granberg (2003) tog upp i början av den här studien, lek är liv.  

 

Läroplanens betydelse för den pedagogiska miljön, leken, fantasin och 
kreativiteten 
Förskolans läroplan säger att förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 
och lockar till lek. Den punkten anser jag vara viktig då barnen måste känna sig trygga i den miljön 
de ska vara i under dagen. Miljön i förskolan där mina observationer utfördes anser jag vara en 
trygg miljö samtidigt som den utmanar barnen till lek. Anledningen till att jag anser det är för att 
barnen lekte och verkade vara trygga under den tiden jag befann mig där och jag har även hört från 
personalen att föräldrarna anser att deras barn är trygga där. Miljöer som lockar till lek erbjuds i 
förskolan där mina observationer utfördes anser jag då alla leksaker samt möbler var i barnens höjd. 
Det var lätt för barnen att komma åt de saker som de vill leka med/använda sig av. Barnens fantasi 
stimuleras dagligen under leken när de till exempel föreställer sig saker som ingen annan ser 
förutom de själva. Fantasin och kreativiteten hos barnen är viktigt att ta till vara på, utveckla och 
stärka.   

 

Fallstudie som metod 
Genom att göra en fallstudie får man syn på fenomen (Stukát 2005). För att beskriva och analysera 
något ur verkligheten är fallstudier mest effektiv som metod (Arfwedson 2002). När man ska 
analysera en verksamhet utifrån ett fenomen, i det här fallet barns förhållningssätt till den 
pedagogiska miljön genom lek, fantasi och kreativitet, krävs det kunskap om det som ska studeras.  
Det finns alltid mer kunskap att ta reda på inom ett område. Tolkningar görs med utgångspunkt i 
flera dimensioner och på olika djup, vilket då kräver resurser från kunskap och tid (a.a.). Mina 
tolkningar är byggda efter de kunskaper jag har inom fältet och utifrån examensarbetes ramar och 
förutsättningar då det gäller tid. Min prioritering har varit litteraturgenomgången för att kunna få så 



35 

 

mycket kunskap som jag anser att jag har behövt för att därefter kunnat genomföra mina 
observationer.  

 

Vid videoobservationerna har anteckningar förts efter genomgång av videofilmningarna och direkt 
efter avslutad observationsdag har anteckningarna renskrivits och tolkningen har då börjat. I 
tolkningsarbetet saknades ingenting då jag har haft möjlighet att gå tillbaka till mina observationer 
om jag insett att jag skulle ha missat något viktigt. I fältstudier pågår tolkning och inhämtning av 
data parallellt enligt Bryman (2004).  
Om jag hade valt att studera vad barn säger i mina observationer om den pedagogiska miljön så 
hade jag förmodligen fått fram konkret vad de gör i leken samt så hade jag fått information om vad 
barnen själva anser vara fantasi och kreativitet. 

 

Didaktisk relevans 
Min studie anser jag vara av didaktiks relevans då miljön är viktig för barnens lärande och att 
barnen skall vara delaktig i innemiljöns utformning då det handlar om barnens lärande. Hur 
innemiljön är utformad för att på bästa sätt vara lärande är även viktigt. Då det även är viktigt för 
läraren att veta hur miljön bäst kan gynna varje individ så anser jag mitt arbete vara av didaktisk 
relevans.  

 

Vidare forskning 
Det som vore intressant och relevant att gå vidare med är att undersöka pedagogernas 
förhållningssätt till den pedagogiska innemiljön. Hur förehåller sig pedagogerna till den 
pedagogiska innemiljön i förskolan? Hur ser pedagogerna på dagens pedagogiska förskolemiljö? 
Hur arbetar pedagogerna med den pedagogiska innemiljön? Vad är det som påverkar den 
pedagogiska innemiljön i förskolan? 
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Bilaga 1 
 

Till föräldrar/vårdnadshavare   

 

Hej!  
Mitt namn är Angelica Bergström och jag läser min sista termin på lärarprogrammet på högskolan i 
Gävle. Nu i höst skriver jag mitt examensarbete som ska handla om hur förskolebarn som är aktiva i 
leken förhåller sig till den pedagogiska miljön genom leken, kreativiteten och fantasin. 

Min undersökning går ut på att undersöka hur förskolebarn förhåller sig till den pedagogiska miljön 
via leken, fantasin och kreativiteten.  

 

Vill du att ditt barn ska delta i en studie gällande hur förskolebarn som är aktiva i lekarbetet 
förhåller sig till sin pedagogiska miljö via leken, fantasin och kreativiteten? 

Studien genomförs med observationer med hjälp av digitalkamera i den pedagogiska miljön.  

 

Deltagande sker anonymt och frivilligt. Observationerna kommer inte kunna kopplas till enskild 
individ och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen.  

Vänligen lämna besked om Ni tillåter ert/era barn vara med i studien senast  

 
Vid frågor och funderingar angående studien, kontakta mig gärna. 
 

Tack på förhand för Er medverkan! 

 

Angelica Bergström                                                  
Tel: XXXX 
E-mail: XXXX 

Handledare: 
Elisabeth Björklund 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel: XXXX 
E-mail: XXXX 
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Intyg om deltagande eller icke deltagande i videofilmningen 
Sätt ett kryss i den ruta som Ni bestämmer Er för 

Jag/Vi tillåter att mitt/vårt barn videofilmas 

Jag/Vi tillåter inte att mitt/vårt barn videofilmas  

Namn på barnet/barnen: 

Underskrift: 

Datum:  

 


