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Sammanfattning 
 

Styrdokument ställer övergripande krav på förskollärare och barnskötare att skapa 

trygga miljöer som främjar goda kamratrelationer då många barn idag vistas i och 

berörs av förskolans fysiska miljö. Forskning visar dock att den fysiska miljön ofta tas 

för given inom den didaktiska forskningen. Föreliggande studie ämnar ge förskollärare 

och barnskötare verktyg att främja trygga kamratrelationer genom att arbeta med den 

fysiska miljön ur ett barnperspektiv. Empirin utgörs av semistrukturerade intervjuer i 

samtalsform med sjutton barn från två förskolor. För att lyfta barns perspektiv på 

relationen mellan den fysiska och sociala miljön intervjuas barn med stöd av fotografier 

och ikoner som representerar känslor. Även sju pedagoger intervjuas för att synliggöra 

möjliga likheter och skillnader mellan barns och vuxnas perspektiv. Ur barns perspektiv 

visar resultatet att barn är glada och har roligt tillsammans med kamrater i en miljö som 

innehåller ett varierat utbud av artefakter, möjligheter till fysiska aktiviteter samt 

gemensam planerad verksamhet, där artefakter kan uppfattas mediera trygghet. Den 

fysiska miljön kan således bidra till positiva känslor som främjar trygga 

kamratrelationer. Resultatet visar att pedagogerna lyfter vikten av närvarande vuxna och 

möjligheten till flexibla planlösningar. Att utrymmen som hall och groventré ligger nära 

varandra möjliggör att pedagoger skulle ha överblick i situationer som beskrevs som 

problematiska av både barn och vuxna. Studien visar att barn är utmärkta informanter 

om sina villkor och har själva lösningar på praktiska problem som kan finnas i 

förskolans miljö. Därmed är det fruktbart att öka barns delaktighet när pedagoger tänker 

kring den fysiska miljöns utformning på förskolan. 
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1. Inledning 
 

Med den här studien vill vi belysa relationen mellan förskolors fysiska rum och trygga 

kamratrelationer. Detta är intressant då många barn i stor utsträckning vistas i en 

institutionell förskolemiljö men även för att det genom Lpfö 98 (Skolverket, 2010) och 

Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland 

(Landskapsregeringen, 2013) finns övergripande krav på förskollärare att skapa trygga 

miljöer som främjar goda kamratrelationer. Forskning pekar på att förskolans arbete 

med att stimulera trygga kamratrelationer är viktigt för att stärka barns självkänsla 

(Öhman, 2008) och att en meningsfull fysisk miljö bör utformas i diskussioner mellan 

barn och pedagoger för att skapa ett öppet socialt klimat som främjar barns 

välbefinnande både på kort- och lång sikt (Allodi, 2010; Åberg & Taguchi, 2005). 

 

Trots att det finns gedigen forskning inom de olika fälten, har vi funnit få 

undersökningar som visar på kopplingar mellan den fysiska miljöns möjligheter och 

brister i förhållande till trygga kamratrelationer. de Jong (2010) skriver att få kopplingar 

gjorts mellan den fysiska och sociala miljön i dagens vetenskapliga forskning. Hon tar 

även upp frågan om hur den fysiska miljön ofta tas förgiven inom den didaktiska 

forskningen som tenderar vara individ- och pedagogikfokuserad. Då människor ständigt 

lever i interaktion med varandra och sin miljö är det följdaktligen angeläget att titta 

närmare på den fysiska och sociala miljön. Professor i specialpedagogik Mara Allodi 

(2010) belyser vikten av att det allmänna sociala klimatet på förskolan och 

förskoleklassen har hög kvalitet då särskilt sårbara barn behöver denna trygghet. 

Trygga, tillitsfulla relationer mellan lyhörda förskollärare och barn bidrar till en positiv 

social miljö som i sin tur gynnar inkluderande och trygga kamratrelationer och ett 

lustfyllt lärande. 

I förestående arbete använder vi genomgående begreppet kamratrelationer, vilket kan 

beskrivas som en relation mellan barn som delar en gemenskap (Jonsdottir, 2007). Vi 

menar att en vänskapsrelation är intimare och mer privat och kan inte påverkas av yttre 

faktorer. Begreppen vi valt att belysa återfinns i läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) där det skrivs att lokalerna bör vara ändamålsenliga, erbjuda barnen en trygg 

miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Utifrån dessa skrivningar 

har vi fokuserat på forskning om den fysiska miljön och kamratrelationer då läroplanen 

(Skolverket, 2010) även poängterar vikten av att solidaritet och tolerans tidigt 

grundläggs samt förmågan att utveckla sociala och kommunikativa kompetenser. Det 

åländska styrdokumentet, “Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i 

landskapet Åland” (2013), tar upp miljöns estetiska aspekter samt betydelsen av 

artefakter, som leksaker, arbetsmaterial och redskap för olika barns intressen men även 

att miljön skall främja trygghet, glädje och lugn och ro samt stöda den sociala 

utvecklingen.  

 

Då både de svenska och åländska styrdokumenten betonar vikten av en god fysisk och 

social miljö vill vi genom vår undersökning synliggöra barns, förskollärares och 

barnskötares tankar om vad i förskolans fysiska miljö som främjar och motverkar barns 

trygga kamratrelationer.  
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1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att bidra till förskolors arbete med trygga kamratrelationer 

genom att studera vad barn, förskollärare och barnskötare upplever som möjligheter 

respektive brister i förskolans fysiska och sociala miljö. 

 

Vi är intresserade av att undersöka inomhusmiljön i åländska förskolor ur både barns, 

förskollärares och barnskötares perspektiv. Utifrån syftet har vi formulerat följande 

frågeställningar: 

 

 Vad i den fysiska miljön beskriver barn främjar eller motverkar trygga 

kamratrelationer? 

 Vad i den fysiska miljön beskriver förskollärare och barnskötare främjar eller 

motverkar trygga kamratrelationer i barngruppen? 

 Finns det miljöer som barn, förskollärare och barnskötare skulle vilja förändra, 

och i så fall på vilket sätt? 

 Finns det likheter och skillnader mellan barns, förskollärares och barnskötares 

syn på hur den fysiska miljön främjar eller motverkar trygga kamratrelationer? 

 

 
1.2. Bakgrund 

 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning kring våra valda begrepp, den fysiska- 

och sociala miljön, samt hur begreppen stöds av styrdokument på Åland. I det åländska 

styrdokumentet förklaras den pedagogiska miljön som en helhet där den fysiska, sociala 

och emotionella miljön ingår (Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i 

landskapet Åland, 2013). Litteraturgenomgången för vår studie påbörjades genom att vi 

sökte relevanta artiklar för våra valda områden fysisk och social miljö på databaser som 

Eric, Discovery och Diva. Sökord vi använt är bland annat preschool, young children, 

environment, space. Vi har utökat vår sökning genom referenser som återfinns i de 

artiklar vi funnit samt referensförteckningar i tidigare examensarbeten. Vi har även 

använt kurslitteratur där vi funnit relevant forskning som stöd för vårt valda fokus. 

 

 

1.2.3 Förskollärares didaktiska arbete 

 

Didaktik är undervisningens och inlärningens teori och praktik. De praktiska och 

pedagogiska metoder, som lärare i alla sammanhang utgår ifrån, svarar på vad som står i 

undervisningens fokus, hur lärare förverkligar det och varför det är viktigt (Uljens, 

1997). Hur förskollärare tillsammans med barnskötare kan forma den fysiska miljön så 

att den i möjligaste mån främjar trygga kamratrelationer är en viktig didaktisk fråga. För 

att kunna forma det fysiska rummet så att det bidrar till trygga kamratrelationer, bör 

förskollärare ha kunskap om hur barn tänker kring sin fysiska miljö. Enligt de Jong 

(2010), har den utbildningsvetenskapliga forskningen till en del förbisett det fysiska 

rummets samspel med människan. Det blir således viktigt i förskollärares yrkesutövning 

att förstå att den fysiska miljön ständigt ingår i det sociala samspelet och utbyte sker 

både mellan individer och miljö (de Jong, 2010). Säljö (2000)  poängterar att relationer 

mellan individer och den miljö de vistas i betonas inom den sociokulturella teorin där 
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även artefakter medierar kommunikation i den sociala miljön. Kunskap om detta ger 

möjligheter för förskollärare tillsammans med barnskötare skapa fler gynnsamma 

miljöer. Då barngrupper ändras är det viktigt att flexibla pedagoger ger barn friare 

tillgång till rikligt material och formar miljön utifrån deras behov (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Att öka barns inflytande i sin egen vardag resulterar i barn som förmår 

vara mer engagerade i sitt lärande (Allodi, 2010). 

Vuxna strukturerar ofta verksamheten, där även den fysiska miljön ingår, utifrån vuxnas 

perspektiv (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Vuorisalo, Rutanen & Raittila, 

2015). Utmaningen för förskollärare är att ställa barn inför situationer där de behöver 

reflektera över sin fysiska och sociala miljö, eftersom mycket i vår omgivning tas 

förgivet av både barn och vuxna. En ytterst viktig aspekt är förståelsen av att 

förskolelärares förgivettaganden inte nödvändigtvis stämmer överens med barns 

förgivettaganden (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Tayler (2015) 

understryker förskoleverksamheters möjlighet att ingripa och stöda barns sociala och 

intellektuella utveckling. Hon konstaterar att barnets utveckling till en självständig 

person som mår bra och har en förmåga till flexibelt lärande är en interaktiv och social 

pedagogisk process. I didaktiska sammanhang är det alltså av stor betydelse att använda 

metoder som kan klargöra barns perspektiv för att forma den fysiska miljön i relation 

till den sociala för att främja trygga kamratrelationer. Då barn ingår i en gemenskap 

utvecklas de mångsidigt både i sin språkliga kommunikation som i sina sociala och 

emotionella förmågor (Jonsdottir, 2007), vilket leder till att de kan ingå i 

kamratrelationer och känna sig accepterade, som i sin tur är en viktig aspekt för 

människans självkänsla (Öhman, 2008). Utifrån detta blir det tydligt att själva grunden i 

förskollärarens didaktiska arbete kan kopplas till Allodis (2010), studie som visar att 

barn måste få känna trygghet och att det sociala klimatet är av största betydelse för 

barns välbefinnande både kortsiktigt och långsiktigt. 

 

1.2.4 Olika teoretiska förståelser av miljöer 

 

Fysisk miljö 

 

Begreppet fysisk miljö fokuserar på rummets utformning, inredning och artefakter som 

har skapats av människan. Det förväntade användningssättet eller sedvänjorna för 

användningen av det fysiska rummet och artefakterna är socialt konstruerat (Almqvist, 

2008). Sett ur det sociokulturella perspektivet medierar fysiska artefakter 

kommunikation i den sociala miljön. Således finns det en relation mellan den fysiska 

och sociala miljön (Säljö, 2000). Med artefakter menar vi i denna studie såväl 

tillgängligt förbrukningsmaterial som leksaker och möbler. I det åländska 

styrdokumentet tas miljöns estetiska aspekter upp samt betydelsen av artefakter, som 

leksaker, arbetsmaterial och redskap. Det fysiska rummet påverkar och har 

förväntningar på den som vistas där, men även användaren påverkar rummet och 

artefakterna genom att avgöra hur de använder det fysiska rummet, skriver Almqvist 

vidare. Även Strandberg (2006) beskriver rummets möjligheter, där rummet uttrycker 

en förväntan på barns önskvärda utveckling. 

 

Enligt de Jong (2010) är förskolan en av de viktigaste platserna i barnets liv, där de lär 

sig samspela med och i den fysiska miljön. Vidare skriver de Jong att det finns 
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föreställningar i byggnadens utformning om hur man bör förhålla sig till olika rum eller 

som hon säger: “När den rumsliga organisationen inte stämmer med den sociala 

uppstår ofta problem” (2010, s. 271). Rummets storlek och form bör beaktas när 

pedagoger planerar en verksamhet, både formen och dörrarnas placering bidrar till olika 

möjligheter av närhet där ögonkontakt möjliggör känslan av social gemenskap och 

distans kan ge möjlighet till avskildhet (de Jong, 2010). Att rummets storlek bestämmer 

hur många barn som samtidigt vistas på samma plats, kan i sin tur ha betydelse för hur 

barn ges möjlighet att leka och utveckla sociala relationer. För att få en rumslig 

variation behöver det finnas ändamålsenliga rum med olika egenskaper för varierande 

aktiviteter skriver de Jong, så att barnen trivs, känner sig motiverade och har lust att 

leka i samspel med varandra. Broberg, Hagström och Broberg (2012) tar upp vikten 

med att förskolans lokaler är anpassade för yngre barns behov så att de kan bli förtrogna 

med lokalen. Enligt författarna betyder detta att det fysiska rummet måste anpassas 

enligt barns ålder och utvecklingsnivå för att de ska kunna känna trygghet. Barn 

behöver känna vuxnas närvaro och tillgänglighet för att kunna känna sig trygga i 

rummet och i sina kamratrelationer.  En fördelaktig fysisk miljö för yngre barn består 

enligt författarna av en överskådlig lokal med mindre utrymmen för avskild lek i mindre 

grupper. Detta är viktigt att ta i beaktande för barns vidare utveckling till socialt 

välfungerande förskolebarn då de växer upp. Däremot skriver Björklid (2005) i sin 

avhandling att stora luftiga rum bidrar till trivsel både för barn och pedagoger. Hon har 

främst undersökt äldre barn och framför att konflikter ökar i små rum, men att barn å 

andra sidan har möjlighet att lära sig att ta hänsyn och samarbeta i dessa situationer. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2007) anser att den fysiska miljön i förskolan bör 

vara utformad så att den bidrar till barnets mångsidiga utveckling där socialt samspel 

genom lek och lärande ingår. Författarna anser att miljön bör vara flexibel och kunna 

förändras utifrån barn istället för att vara statisk. Miljön kan stimulera kamratrelationer 

genom att erbjuda variationsrikt material som är lättillgängligt. Vidare menar författarna 

att det är viktigt att barn är med och utformar miljön för att kunna vara delaktiga i sin 

vardag. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om variationsrikt material och 

menar att förskolan borde erbjuda en annorlunda, ny, utmanande och inspirerande fysisk 

miljö istället för att efterlikna hemmet.  

 

Social miljö 

 

Det åländska styrdokumentet Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i 

landskapet Åland (2013) betonar vikten av trygga relationer för utvecklingen av varje 

barns självkänsla. För den sociala utvecklingen är det viktigt att ingå i gruppen. 

Styrdokumentet betonar även förmågan att utveckla vänskap med andra barn och lösa 

konflikter på ett konstruktivt sätt (Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i 

landskapet Åland, 2013). Styrdokumentet använder ordet vänskap där vi i enlighet med 

Jonsdottirs (2007) avhandling valt att definiera begreppet som kamratskap. 

 

Ett sätt att förstå den sociala miljön är genom de interaktioner barn ingår med varandra 

för att omtolka fysiska rum och artefakter, men som ändå påverkas och regleras av de 

värderingar som finns i förskolans kultur (Vuorisalo, Rutanen & Raittila, 2015). Vidare 

skriver Vuorisalo et al. (2015) att förskollärare organiserar och styr verksamheten från 

ett vuxenperspektiv medan barn omtolkar den sociala miljön så att den passar syften ur 

deras eget perspektiv. Med andra ord menar författarna att den sociala miljön skapas i 

interaktion både mellan barn och barn och vuxna och barn emellan. För att utvecklas 
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positivt är det viktigaste kravet på den sociala miljö barn vistas i, att den bidrar till en 

trygg känslomässig upplevelse. Det är viktigt att det allmänna sociala klimatet på 

förskolan har hög kvalitet då särskilt sårbara barn behöver denna trygghet (Allodi, 

2010). Trygga, tillitsfulla relationer mellan förskollärare och barn bidrar till en positiv 

social miljö som i sin tur gynnar inkluderande och trygga kamratrelationer. Allodi 

(2010) skriver att känslor inte bör underskattas till förmån för kognitiva aspekter. Att 

öka barns sociala kompetens betyder inte att fokus enbart ska vara på gott uppförande, 

denna typ av kompetens kan dölja manipulativt maktspel som leder till mobbning. En 

trygg social miljö där både personal och barn i förskolan ingår kan gynna utvecklingen 

av äkta socialt kompetenta individer som är medmänskliga, empatiska och inkluderande 

(a.a.). Lek och lärande relaterar i hög grad till varandra och främjas av en trygg social 

miljö. En förskollärare som är närvarande och uppmärksam på barns intressen kan se 

möjligheterna i varierande aktiviteter i förskolan och förskoleklassen och rikta barns 

uppmärksamhet på ett fruktbart sätt mot lärandeobjektet. Detta betyder att lärare bör 

vara flexibla i interaktion med barnen oavsett om en given situation ses som lek eller 

lärande. Ömsesidig uppskattning mellan barn och vuxna i förskolan grundar sig på att 

förskollärarna förmår att visa respekt för barns egna tankar och idéer (Pramling 

Samuelsson, Sommer och Hundeide, 2011). En trygg och varm social miljö där 

ömsesidig respekt för varandra som individer genomsyrar verksamheten kommer 

således att bidra till att barn utvecklar det livslånga lärandet som efterlyses i läroplanen 

(Skolverket, 2010). 

 

 Trygga kamratrelationer 

Öhman (2008) argumenterar att goda kamratrelationer ger möjligheter att ingå 

vänskapsband. Hon beskriver vänskap som en särskild relation baserad på ömsesidighet 

medan kamratskap är att vara accepterad och delaktig i gruppgemenskapen i förskolan 

och ha förmågan att anpassa sig till den.  Även Jonsdottir (2007) beskriver 

kamratrelationer som något som kan ingås mellan barn som delar en gemenskap medan 

vänskap är något mer intimt och privat. 

Enligt Öhman (2008) har det stor betydelse för barns självkänsla hur de samspelar och 

har relationer med andra. Att ingå i en kamratrelation skapar tillit och etablerar trygga 

relationer. Vidare menar Öhman att barn som inte ingår i några kamratrelationer får 

färre möjligheter att utveckla vänskapsrelationer och risken för utanförskap ökar. Enligt 

författaren behöver barnet känna positiva känslor som glädje, intresse och trygghet för 

att kunna utveckla relationer med andra och skapa ömsesidighet. Hon påpekar vidare att 

alla i förskolan har rätt att känna sig trygga: ”Trygghet är en grundförutsättning för 

positiv utveckling” (Öhman, 2008 s. 215), och för att få ta del av denna trygghet vill 

barn ingå i gemenskap och samhörighet. Att barn får känna glädje gör det lättare att 

agera på ett positivt och socialt sätt gentemot andra barn och hjälper dem att ingå i 

kamratrelationer som innebär acceptans och trygghet. Därmed signalerar begreppen 

glädje, lycka och inkludering i vår studie trygghet. Barn som inte känner någon 

tillhörighet kan däremot känna den negativa känslan skam, som blockerar känslomässig 

kommunikation och bidrar till otrygghet. I vår studie kommer således begrepp som 

ängslan, oro och utanförskap att signalera otrygghet.  
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1.2.5 Empirisk forskning 

 

I följande stycke kommer vi att redogöra för tidigare empirisk forskning om den fysiska 

och sociala miljön i förskolan. Perspektiven som står i fokus är miljön skapad av 

människan, artefakternas funktion samt interaktioner mellan individer och den miljö de 

vistas i. Vi kommer här att förankra våra valda perspektiv till den empiriska 

forskningen. 

Den fysiska miljön i förskolan 

 

Enligt Nordin-Hultman (2004) är rummen i svenska förskoleavdelningar disponerade 

enligt följande grundläggande mönster, tre rum där ett rum är ett stort lek-matrum, där 

stillsamma aktiviteter utförs vid matborden. Det andra rummet är vilorummet, där barn 

kan leka bygglekar och utföra andra mer grovmotoriska aktiviteter. Det tredje rummet 

är ofta mindre och kan fungera som dockvrå. Utöver dessa rum inrymmer förskolan 

flera små rum för specifika aktiviteter. Vidare tar Nordin-Hultman i sin avhandling 

(2004) upp begränsningar som väggar och dörrar utgör när lokalen är utformad av 

många små rum och blir på så sätt svåröverblickbar och svårtillgänglig. Detta leder till 

att vissa attraktiva aktiviteter kan utövas i rum dit barn har begränsat tillträde. Enligt 

avhandlingens resultat värderas i de svenska förskolorna snälla, tysta, rena och 

anpassade lekar och att förskolemiljöns karaktär är avskalad med få intressanta 

aktiviteter för barn att självständigt kunna inspireras av eller engageras i. Ett 

vuxenperspektiv träder fram i detta synsätt. I sin avhandling jämför Nordin-Hultman 

(2004) engelska och svenska förskolor där de engelska förskolorna framstår som friare 

och mer inredda ur ett barnperspektiv med intressant och tillgängligt material som 

bidrar till ett större socialt samspel mellan barn.  

 

Som Nordin-Hultman hävdar även Strandberg (2006) att tillgång är en viktig 

aspekt.  Vuxna tror att barn har tillgång till olika utrymmen och artefakter mer än vad 

barnen själva uppfattar att de har. Han anser även att det är viktigt att barnen vet vad de 

har tillgång till för att ta del av det som den fysiska miljön erbjuder. Strandberg lutar sig 

mot det sociokulturella perspektivet när han säger att yttre omständigheter hänger 

samman med barns inre motivation. Han menar således att rummets utformning, 

inredning och stämning gör så att barn i en del rum känner sig “hemma”, tillitsfulla och 

i andra bortkomna och vilsna. 

 

Även om Strandberg skriver om rummen, är Almqvist (2008) inne på samma linje när 

han diskuterar artefakter. Han belyser i sin studie att det inte enbart är artefaktens design 

som bestämmer hur den kommer att användas. Utan aktörens förväntningar och avsikter 

i specifika situationer samt dennes vanor och tidigare erfarenheter gör att artefakter 

används på ett speciellt sätt. Vidare menar Almqvist att det är socialt konstruerat hur 

artefakter används, men föremålets syfte kan ändras i olika situationer beroende på 

vilket perspektiv som används. Som ett exempel på detta beskriver han att ett barn kan 

använda bordet som ett rymdskepp i sin lek vilket gör att bordets syfte förändras och 

barnet skapar artefaktens mening. Almqvist belyser att olika aktörer har olika 

förväntningar och olika avsikter med artefakter. Där aktörerna inte vet vad artefakten är 

tänkt att användas till finns inte samma förväntningar. 
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Samspel i förskolans sociala miljö 

 

Frelin och Grannäs (2014) uttrycker att det fysiska rummet har en förutbestämd 

karaktär, vilket innebär att byggnaden planeras och byggs med tanke på vissa 

verksamheter som bedrivs där. Utifrån sin studie i skolor, beskriver Frelin och Grannäs 

att det är i de gemensamma utrymmen som erfarenheter införskaffas och skapas till 

olika typer av interaktioner och relationer. Den gemensamma fysiska miljön kan även 

användas på andra sätt i förskolan för att skapa social samhörighet, där barn enligt 

Greens (2015) studie gömmer sig som en social aktivitet. Green vill med sin studie 

belysa för pedagoger betydelsen av barns gömställen och lek. Författaren menar att 

pedagoger behöver förstå betydelsen av barns kurragömma aktivitet och behovet av 

gömställen, eftersom barnet bygger sin egen känsla av plats och identitet i den 

aktiviteten. Författaren konstaterar att barns gömställen erbjuder en känsla av trivsel och 

säkerhet samt en plats för lek och kreativitet. Att gömma sig är en naturlig del av 

barndomen och är en återkommande lek i barns vardag. De vanligaste gömställena som 

nämns i studien är garderober, under filtar, under sängar och bakom soffor.  

Forskare som Vuorisalo, Rutanen och Raittilas (2014) har i sin studie undersökt sociala 

utrymmen och vill klargöra vilka regler som följs i dem. De menar att en förutsättning 

för deltagande i det sociala rummet är att acceptera de “osynliga regler” som gäller för 

just detta utrymme. Artikelförfattarna har följt en episod på en förskola i Finland där 

pedagogen introducerar en höjdhoppsaktivitet. Läraren anser att alla prestationer är lika 

värdefulla medan barnen omtolkar aktiviteten till en sporttävling som de även 

kombinerar med sociala verksamheter som att använda redskapet som telefon, gå limbo 

och beställa kaffe till kön. Författarna drar slutsatsen att barnen gör en egen tolkning av 

artefakter och deras användning i det skapade sociala utrymmet. Barnen använder 

höjdhoppsaktiviteten som ett maktmedel för att förstärka sin position i gruppen genom 

att använda nedsättande kommentarer i tävlingsmomentet där de använder sig av 

sportens konkurrens för att jämföra sig. Vuorisalo et al. (2014) diskuterar artefakternas 

betydelse för den sociala gemenskapen och barnens sätt att tillskriva dem nya 

betydelser. Att artefakter, positioner och hur barn tilltalas och tilltalar varandra kan 

påverka maktpositioner i barngruppen och är således något som förskollärare bör vara 

uppmärksamma på. 

Trygga kamratrelationer i förskolan 

Thorpe et al. (2012) har däremot riktat sin undersökning på frågan om för- eller 

nackdelar av förskolegruppers homogenitet kontra heterogenitet gällande 

kamratrelationers antal och kvalitet. Undersökningen är utförd i Australien och jämför 

privata, subventionerade och offentliga förskolor. Parametrar som påverkar resultatet är 

av socioekonomisk karaktär, men även etnicitet räknas in. De privata förskolorna är 

mest homogena och har även minst tid för fri lek. Trots detta har barnen många 

kamratrelationer men de klassificeras vara av kortvarig och ytlig karaktär. De offentliga 

förskolorna tilldelar barnen mest tid för fri lek, i dessa institutioner finner man 

marginellt fler kamratrelationer vilka däremot klassificeras som varaktiga och djupt 

emotionellt tillfredsställande. Thorpe et al. (2015) tar upp forskning där homogent 

underprivilegierade barngrupper regredierar i socialkompetens. Detta verkar även gälla 

där gruppen, trots privilegierad status är homogen. Forskarna drar slutsatsen att då barn 

placeras tillsammans med sådana som är olika dem själva, utvecklas deras möjligheter 

att ta andras perspektiv och på så sätt ökar även deras sociala kompetens. Olikhet verkar 

utmana socialt tänkande, diskussion och lärande. 
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Där Vuorisalo et al. (2014) tar upp artefakternas betydelse och Thorpe et al. (2015) 

gruppsammansättningens sociala betydelse för kamratrelationer, uttrycker Tayler (2015) 

i sin studie att grundmekanismen för att förstå kamratrelationer går att finna i 

interaktionen mellan biologi och den miljö som barn upplever dag efter dag. Hon lyfter 

högkvalitativa känslomässiga interaktioner i ett positivt förskoleklimat där ett barns 

perspektiv råder som centrala faktorer till att barn uppvisar en högre grad av social 

kompetens och färre problembeteenden. Positiva erfarenheter i förskolan mellan 

förskollärare och barn samt barn och barn emellan kan enligt Tayler främja en positiv 

utveckling som stöder både lärande och framgång. Hon understryker även vikten av att 

hjälpa barn reglera sitt beteende och sina känslor. Detta är viktigt då barn som klarar av 

att reglera sina känslor är bättre utrustade att ingå i kamratrelationer och drar således 

nytta av tidiga sociala och akademiska färdigheter. 

1.2.6 Sammanfattning 

 

I vårt bakgrundsmaterial återfinns genomgående följande begrepp: ändamålsenliga rum 

med riklig tillgång till lockande artefakter, en fysisk miljö som ingår i det sociala 

samspelet, interaktioner individer emellan, vikten av att ingå i en kamratrelation, 

trygghet och närvarande pedagoger. 

 

Då barn ständigt lever i interaktion med varandra och sin miljö är det viktigt att 

reflektera över rummets och artefakternas betydelse för barns sociala samvaro. Hur de 

använder artefakter är socialt konstruerat och dessa konstruktioner påverkas av vilket 

perspektiv som intas inför aktiviteten, men även “osynliga regler” för det fysiska rum 

där aktiviteten genomförs. Många forskare i vår översikt skriver att det fysiska rummet 

har förväntningar på den som vistas där och att rummet även kan begränsa hur många 

som samtidigt kan vistas i det. Ur empirisk forskning framgår även att det är viktigt för 

barn att veta till vilka rum och material de har tillträde och tillgång till.  

 

Den sociala miljön uppstår i interaktionen mellan barn och barn samt barn och 

förskollärare och barnskötare. Trygga känslomässiga upplevelser och tillitsfulla 

relationer gynnar det sociala klimatet i gruppen. Närvarande förskollärare ger trygghet 

vilket gör det lättare för barn att ingå i en kamratgrupp. För barnets självkänsla och 

självbild är det viktigt att ingå i en kamratgrupp som ger en social trygghet och positiv 

utveckling, att inte ingå i denna gemenskap kan öka risken för utanförskap. För att öka 

barns sociala förmågor anser forskarna att det är gynnsamt med heterogena grupper då 

det visat sig i deras forskning att olikhet utmanar socialt tänkande och förmågan att inta 

andras perspektiv. Högkvalitativa känslomässiga interaktioner ger ett positivt 

förskoleklimat där pedagoger intar ett barnperspektiv. Att hjälpa barn reglera sina 

känslor hjälper dem att ingå i ömsesidiga, trygga kamratrelationer. 
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2. Metod 
 

I vår studie intresserar vi oss särskilt för barns perspektiv och hur väl de vuxnas 

perspektiv på barnen stämmer överens medvarandra. Enligt Brymans (2011) tolkning av 

kvalitativ forskning läggs vikten vid individers uppfattningar och tolkningar av sin egen 

sociala verklighet. Einarsdottir (2005) belyser att flera forskare kommit fram till att barn 

inte bara är viktiga informanter om sin egen miljö utan att de även ger pålitlig och 

värdefull information. Utifrån detta har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med 

barnen. För att kunna se den fysiska miljöns påverkan på trygga kamratrelationer genom 

barns ögon är den kvalitativa intervjun ett självklart val (Bryman, 2011). Våra 

frågeställningar låter sig svårligen besvaras genom observationer, då fokus i vår studie 

ligger på känslor och upplevelser.  Som Bryman (2011) skriver är det enda realistiska 

sättet att få reda på människors åsikter att fråga dem. Även Trost (2010) menar att 

metodvalet bör ske i samband med val av teoretiskt perspektiv och syfte. På detta sätt 

önskar vi genom ett fenomenologiskt perspektiv synliggöra barns egna levda livsvärd 

genom deras upplevelser (Kvale, 1997) om trygga kamratrelationer i förskolans fysiska 

miljöer. I undersökningens design beskriver vi hur vi tänkt genomföra studien samt 

presenterar vårt urval. I processdelen kommer vi att närmare beskriva 

intervjuförfarandet där en viss triangulering sker (Trost, 2010) för att öka 

undersökningens reliabilitet införde vi även en kvantitativ aspekt i intervjun genom att 

barnen får placera ikoner på fotografier över förskolerummen vid intervjuerna. På detta 

sätt kan vi sammanställa viss statistik över upplevda känslor (ledsen, glad eller neutral 

smiley) i olika rum. Barnen gavs även tillfälle att rita en förskola, en avdelning, ett rum 

eller artefakter de önskade sig. 

 

2.1 Undersökningens design 
 

För att få ett varierat och tillräckligt representativt urval för vår studie (Kvale, 1997; 

Trost, 2010), bestämde vi oss för att intervjua barn i åldern 3 till 6 år och planerade att 

intervjua fyra barn i varje årskull av vilka hälften skulle vara pojkar och hälften flickor. 

Då våra möjliga respondenter var en etniskt sett relativt homogen grupp utan större 

avvikelser, valde vi ett brett åldersurval och jämn könsfördelning. Barnen som skulle 

intervjuas vistas på fyra avdelningar, två personal per avdelning skulle intervjuas. 

Designen av undersökningen gick ut på att genomföra sexton barnintervjuer och åtta 

personalintervjuer. För att uppfylla detta mål delades betydligt fler tillståndsblanketter 

(bilaga 1 och 2) ut än valda respondenter. Även om tiden för undersökningen var starkt 

begränsande valde vi ett relativt stort antal respondenter för att öka reliabiliteten av 

undersökningen då ett lågt antal undersökningspersoner ofta framförts som kritik och 

begränsning av en kvalitativ intervjuprocess (Stukát, 2011). För att kunna diskutera 

förskolans fysiska miljö med barnen utan att störa den övriga verksamheten men även 

för att kompensera eventuella språkliga svårigheter (Stukát, 2011), valde vi att använda 

fotografier och ikoner av ”smilies”. En ytterligare fördel med kvalitativa intervjuer är att 

kunna positionera sig ansikte mot ansikte och på så sätt tillgodogöra sig ansiktsuttryck 

när intervjuaren ska överväga om det är etiskt rätt att vid ett givet tillfälle ställa 

följdfrågor (Kvale, 1997). 
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2.2 Urval och presentation av deltagare 
 

Som vikarier har vi tidigare kommit i kontakt med förskolor i kommuner på den 

Åländska landsbygden. Vi valde att genomföra undersökningen i två förskolor i 

kommuner som inte geografiskt låg nära varandra, men där vi trots allt hade kontakter 

som kunde underlätta vårt tillträde till forskningsfältet. Urvalet skedde därför enligt 

bekvämlighets principen (Bryman, 2011, Trost, 2010). Undersökningen är utförd med 

bidrag av åtta pojkar och nio flickor i åldrarna 3 - 6 år, vilket framkommer i tabell 1.  

Tabell 2 belyser att fem förskollärare och två barnskötare deltog i undersökningen samt 

deras ålder och yrkesroll.  
 

Tabell 1. Deltagande barns åldersstruktur och könsfördelning. 

 

 Förskola A  Förskola B  

Ålder Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

3 år 1 1 1 1 

4 år 1 1 2 2 

5 år 1 1 0 1 

6 år 1 1 2 0 

 

 

Tabell 2. Deltagande pedagogers åldersstruktur och yrkesroll. 

 

Ålder Förskollärare Barnskötare 

20 – 30 år 0 2 

30 – 40 år 0 0 

40 – 50 år 3 0 

50 – 60 år 1 0 

60 + 1 0 

 

 

Den ena förskolan har tre avdelningar med sammanlagt 44 barn och 10 pedagoger. 

Även den andra förskolan har tre avdelningar men 47 barn och 10 pedagoger. Vi har 

valt att undersöka två avdelningar per förskola. Genom tidigare erfarenheter känner vi 

en del av barnen på dessa avdelningar, vilket kommer att tillföra ett större djup i våra 

intervjuer när det gäller de yngre deltagarna. På grund av etiska ställningstaganden har 

vi valt att byta kommun med varandra vid personal intervjuerna, detta för att 

respondenterna skulle känna sig bekväma och kunna prata friare med en oberoende 

intervjuare. 

2.3 Process 
 

Vi strävade efter att uppfylla Vetenskapsrådet.  Regler och riktlinjer för forskning 

(http://www.codex.vr.se) genom flera steg.  Den ena förskolan informerades om vår 

studie muntligt på ett personalmöte. Följande vecka delades informationsbrev och 

tillståndsblanketter ut till både pedagoger och vårdnadshavare (bilaga 1 och 2). Syftet 

med studien klargjordes i blanketterna, det framkom även att intervjuerna skulle 
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genomföras på förskolan. Blanketterna tydliggjorde att respondenterna hade rätt att 

avbryta intervjun utan orsak samt att alla respondenter skulle avidentifieras. Vidare 

framgick det av blanketterna att intervjuresultaten skulle avrapporteras i form av ett 

examensarbete. På avdelningen för barn i åldern 5-6 år delades åtta tillståndsblanketter 

ut till vårdnadshavare och fyra till pedagogerna. På avdelningen för barn i åldern 3-4 år 

delades åtta tillståndsblanketter till vårdnadshavare och tre till pedagogerna. På denna 

förskola returnerades tretton av sexton blanketter av vårdnadshavare, samtliga svarade 

ja. Av pedagogernas sju blanketter returnerades sex, alla svarade ja. 

 

Då intervjustudien skulle genomföras under förskolans arbetstid inhämtades även 

samtycke av föreståndarna på respektive förskola före tillståndsblanketter delades ut till 

möjliga respondenter (http://www.codex.vr.se). På den andra förskolan informerades 

föreståndaren och hennes tillstånd till personalens och barnens deltagande erhölls. 

Därefter sändes informationsbrev till personalen per e-mail. Följande vecka delades 

tillståndsblanketter ut till både pedagoger och vårdnadshavare (bilaga 1 och 2). På 

avdelningen för barn i åldern 4-6 år, delades åtta tillståndsblanketter till vårdnadshavare 

och fyra till pedagogerna. På avdelningen för barn i åldern 3-4 år, delades åtta 

tillståndsblanketter ut till vårdnadshavare och tre till pedagogerna. På denna förskola 

returnerades nio av sexton blanketter av vårdnadshavare samtliga svarade ja. Av 

pedagogernas sju blanketter returnerades tre, alla svarade ja. Svarsfrekvensen av 

tillståndsblanketter sammanställdes i tabell 3. 

 
Tabell 3. Sammanfattning över utdelade och returnerade tillståndsblanketter och antal 

intervjuer. 

 

 Utdelade Positivrespons Bortfall Intervjuade 

Barn 32 22 10 17 

Pedagoger 14 9 5 7 

 

 

Vi fotograferade inomhusmiljöer på varsin förskola. Flera bilder per rum avbildades för 

att olika perspektiv i rummet kunde belysas. Sammanlagt fotograferades 41 respektive 

51 bilder på de två förskolorna. Efter framkallning sorterade vi fotografierna enligt rum 

på pappersark av storleken A3. Denna metod valdes då konkreta bilder underlättar för 

den intervjuade att minnas händelser och rum (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000). Vi tog även fram ikoner på glada, ledsna och neutrala ansikten för att underlätta 

och konkretisera samtalet med de yngre barnen, men även för att införa en kvantitativ 

delmetod i intervjusituationerna (Trost, 2010) och öka reliabiliteten. Symbolen “glad 

smiley” står för positiva känslor som: glad, rolig, trygg. Symbolen “ledsen smiley” står 

för negativa känslor som: ledsen, tråkig, orolig, bråkig. Symbolen “neutral smiley” står 

för varken glad eller ledsen. Samma bildmontage användes vid intervjuerna med 

pedagogerna för att hålla fokus och kunna få fram likheter och skillnader i 

pedagogernas och barnens syn på kamratskap i samma fysiska miljöer. 

Valet av intervjuform blev semistrukturerad då vi vill hålla oss till ett tydligt fokus av 

kamratrelationer i miljön barnen vistas i (Bryman, 2011) en ytterligare fördel med 

denna följsamma intervjumetod är att man i samspel med sin respondent kan få så fyllig 

information som möjligt (Stukát 2011). Vid formuleringen av intervjuguiden har vi 

utgått från syftet och de frågeställningar vi önskar belysa. Frågeblanketterna med 

likartade frågor till barn respektive pedagoger (bilaga 3 och 4) kan ses som en tematisk 

intervjuguide som gav ett stöd för samtalen. De var även nödvändiga för att ett 
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likvärdigt fokus skulle hållas i intervjuerna på respektive förskola, följdfrågor skulle 

ställas för att följa upp och klargöra svar. 

 

2.4 Intervjuerna 
 

Kvale (1997) förespråkar att respondenten bör få en bakgrund till och syftet för 

intervjun. Förutom tillståndsblanketter som delades ut till personal och vårdnadshavare 

förklarade vi även muntligt för respondenterna att vi gör en undersökning för vårt 

examensarbete med syfte att etablera en koppling mellan förskolans fysiska miljö och 

kamratrelationer. Då studien strävar till att lyfta barns eget perspektiv men även på 

grund av etiska överväganden som informationskravet och det informerade samtycket 

var det självklart att barnen blev muntligt tillfrågade om de ville delta i studien även om 

deras föräldrar gett tillstånd tidigare. Alla respondenter tillfrågades vid intervjutillfället 

uttryckligen om tillstånd om att banda intervjun, alla gav sitt samtycke även till detta. 

Intervjuerna bandades med telefon och surfplatta. Respondenterna fick även information 

om att deltagarnas namn kommer att anonymiseras i avrapporteringen som Trost, 

(2010) förespråkar. För att garantera respondenternas konfidentialitet är alla namn 

fingerade. För att ytterligare försvåra identifiering har vissa dialektala uttryck ändrats. 

 

Samtalet fördes utifrån fotomontaget och ikonerna barnen kunde lägga på de olika 

bilderna. Bilderna var numrerade och dessa siffror var även färdigt inskrivna i ett häfte 

som användes under intervjun. På detta sätt kunde intervjuaren snabbt markera vilken 

ikon som användes till respektive bild. Under samtalet gavs respondenterna fria händer 

att styra samtalet genom att be dem berätta om bilder, händelser och känslor med 

kamrater. Tre barn valde att avbryta intervjun relativt snabbt då en lockande aktivitet 

pågick. Dessa barn blev tillfrågade om de ville vara vänliga och svara på en avslutande 

fråga, varpå de kunde återgå till den aktivitet de önskade. Efter samtalet erbjöds fjorton 

barn att teckna en förskola eller artefakter enligt egna önskemål för att generera svar på 

frågan om det fanns miljöer på förskolan som barnen ville ändra och i så fall hur. Endast 

nio barn valde att teckna. Av dessa tog två barn hem sina bilder. 

 

 

2.5 Analysverktyg 
 

Utifrån det sociokulturella perspektivet där artefakter medierar kommunikation i den 

sociala miljön (Säljö, 2000) har vi i vår analys tolkat relationer mellan rum, artefakter 

och kamratinteraktioner samt interaktioner mellan barn och pedagoger. Vår analys tar 

även upp brister i förskolans fysiska och sociala miljö. För att kunna främja trygga 

kamratrelationer är det en fördel att pedagogerna vet vilka brister i den fysiska och 

sociala miljön som motverkar trygga kamratrelationer. De centrala begreppen i analysen 

är fysisk miljö, artefakter, sociala samspel och det vi tolkat som signaler för trygghet, 

exempelvis där barn beskriver att de har roligt är glada och gör saker tillsammans med 

kamrater. Brister signaleras av uttryck som oro och utanförskap. All empiri 

analyserades utifrån relationen mellan den fysiska och sociala miljöns betydelse för 

trygga kamratrelationer. Vi har utgått från ett barnperspektiv för att synliggöra barns 

livsvärld men även analyserat hur förskollärare och barnskötare upplever relationen 

mellan den fysiska och sociala miljön. I analysen söker vi likheter och skillnader som 

kan råda. Då vi tolkat material ur den värld vi är delaktiga i, spelar vår egen 

förförståelse av empirin en roll i validitetsfrågan. För att stärka validiteten i studien har 

vi i samråd kritiskt tolkat empirin vi samlat från våra respondenter.  
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De första intrycken och tolkningarna av empirin skedde redan vid utskriften, som 

gjordes ordagrant. Under genomläsningen har ord och meningar klassificerats i 

överskådliga kategorier som kan kopplas till arbetets syfte (Trost, 2010). Vid kodningen 

av materialet användes överstrykningspennor i olika färger för att lyfta fram kategorier 

som i resultatdiskussionen kunde kopplas till teoridelen (Bryman, 2011). 

Sammanställningen över hur barnen fördelade ikonerna glad, neutral och ledsen på 

fotografierna vi använde som underlag för samtalen återfinns i bilaga 5 och 6. Då 

barnen valde att inte sätta en ikon på en bild räknades detta som bortfall.  
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3. Resultat 
 

3.1 Relationen mellan fysisk och social miljö 
 

Avsnittet delas genomgående in i huvudkategorier följt av underrubriker för barns 

perspektiv och jämförbara underrubriker för förskollärares och barnskötares perspektiv. 

Med denna disposition önskar vi på ett överskådligt sätt tydliggöra likheter och 

skillnader i hur barn respektive förskollärare och barnskötare ser på den fysiska och 

sociala miljö de vistas i. Begreppet fysisk miljö fokuserar på rummets utformning, 

inredning och artefakter. Med artefakter menar vi tillgängligt förbrukningsmaterial, 

leksaker och möbler. Användningen av både det fysiska rummet och artefakter är socialt 

konstruerat. Hur barn använder dessa eller omtolkar dem är beroende av de värderingar 

som finns i varje förskolas kultur.  Begreppet social miljö inbegriper de interaktioner 

barn ingår med varandra, men även med vuxna.  

 

3.2 Barns beskrivning av fysiska och sociala miljöer som främjar trygga 

kamratrelationer 
 

En gynnsam fysisk och social miljö möjliggörs av att barn känner sig glada när de leker 

med sina kamrater. Att känna positiva känslor som glädje och att något är roligt är en 

förutsättning för att främja trygga kamratrelationer. Denna kategori belyser när barn 

känner sig glada och vad som gör dem glada. Den beskriver även var barn brukar leka 

med varandra och vad de upplever som trivsamt i leken. Saker som barnen nämnde var 

pyssel material som t.ex. papper och pennor, saxar samt pussel och spel men även 

byggmaterial som lego, legofriends, pluss och klicks. 

 

Barnen trivdes där det fanns ett varierat utbud av artefakter som de tyckte om att leka 

med. Följande citat kan belysa detta.  

 Intervjuare: Vad är roligast att göra med kompisarna? 

 Stina: När man gör allt tillsammans. 

 Intervjuare: Vad är det som gör att man blir glad? 

 Anja: Att man tycker att det är roligt. 

 Intervjuare: Vad är det som gör att man tycker att det är roligt? 

 Anja: Leka 

 

Intervjuare: Kan du berätta om den där glada smileyn? 

Ivar: Men för att man får leka med modda (modellera), lego, tjejlego och klicks. 
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Intervjuare: Okej, Kan du berätta någonting om leksakerna? 

Isa: Leksakerna där? Jag är glad av dom, jag gillar att leka med dom (ivrigt)! 

Intervjuare: Vilka gillar du mest? 

Isa: Jag tycker om allting! Mumin, en husvagn, en traktor och en husbil. 

 

När barnen förklarade att något var roligt eller att de var glada berättade de ofta om 

många olika leksaker och spel.  

3.2.1 Artefakter inspirerar till interaktioner med kamrater 

 

En fysisk miljö som innehåller en variation av artefakter stimulerar barns nyfikenhet, 

väcker deras intresse och lockar till lek. Genom interaktioner i leken kan barn ingå i 

trygga kamratrelationer. De flesta barn lekte med artefakter tillsammans med sina 

kamrater.  

Intervjuare: Leker du ensam eller leker du med vänner? 

Gloria: Jag leker med Frida där. 

Intervjuare: Vad heter dom här ni leker med? 

Gloria: Plussarna (ett byggmaterial). 

Barn beskrev leksaker som tågbana, bilar, doktorslåda, dockhus och dockvrå som 

lustfyllda artefakter, vilket visar att en mångfald av leksaker är av stor betydelse för 

barns möjligheter att inspireras till lek med kamrater. Följande citat är ett axplock ur 

barnens intervjuer. 

Intervjuare: Vad brukar du och dina kompisar leka? 

Lisa: Och där, där, där (Lisa visar på flera bilder). 

Intervjuare: Vad brukar ni leka för något? 

Lisa: Med bilarna och tågbanan. 

 

Intervjuare: Brukar du leka själv vid datorn eller är du med kompisar? 

Ivar: Kompis. 

Material som främjar grovmotoriska lekar som madrasser, ribbstolar och djungelrep 

nämndes som roliga av alla barn som hade tillgång till dylika artefakter. I följande 

intervjucitat framkommer det att barn kände sig glada när de hade roligt i utrymmen där 

de vistades tillsammans med kamrater. 

Intervjuare: Vad är det som gör att det är roligt där, att du känner dig glad? 

Edit: Man kan leka med madrasserna. 

Intervjuare: Var är det roligast att leka med kompisarna? 
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Edit: Mmm här (Edit visar på bilden med madrasserna). 

Barn upplevde glädje i sin fysiska miljö tillsammans med sina kamrater. En 

grundförutsättning för att barn ska kunna skapa trygga kamratrelationer är att de känner 

sig glada och nyfikna i sin fysiska miljö.  

3.2.2 Artefakter kan bidra till inkludering och trygghet 

 

Artefakter som penslar och målarfärg är tänkta som en skapande aktivitet, men denna 

aktivitet kan även bidra till att barn lättare blir inkluderade i kamratgruppen och för 

att på så sätt ingå nya kamratrelationer. Barn uttryckte en önskan att känna andra barn 

bättre för att kunna inleda kamratrelationer. När barn bytt avdelning eller förskola kan 

de känna sig osäkra och ensamma. Då verkar gemensamma neutrala aktiviteter kännas 

som en trygg väg till nya kamratrelationer. Nils ger uttryck för att vilja komma in i 

kamratgemenskapen.  

 
Intervjuare: Vad är så bra med dom här bilderna? 

Nils: Mmm. Man kan måla med dom här. 

Intervjuare: Är det bra om man målar själv eller om man målar många, med 

kompisar? 

Nils: Målar många med kompisar. 

Intervjuare: Ja. Varför är det så bra att vara många? 

Nils: För att jag inte har några kompisar. 

Intervjuare: Då vill du vara med dom. Pratar man när man målar? 

Nils: Mmm. 

 

Intervjuare: Vad är det som gör ett ställe tryggt på dagis (förskola på Åland). Vad 

är det som, kan du berätta? 

Ivar: För att man kan få leka mycket. 

Intervjuare: Leker man själv eller leker man helst med kompisar? 

Ivar: Kompisar. 

Som vi förstod Nils, uttryckte han en önskan om att den gemensamma aktiviteten leder 

till att han blir inkluderad i kamratrelationer. Han omtolkar betydelsen av penslar och 

målarfärg till artefakter som medierar social tillhörighet. Ivars uttalande bekräftade att 

barnen känner sig trygga då de blir delaktiga i en kamratgemenskap. 

3.2.3 Miljöer för lek  

 

Leken är en social aktivitet som främjas av tillgången till artefakter i den fysiska miljön. 

Vi anser dock att följande episod beskriver en naturlig del i barns utveckling som 

kombinerar fysisk miljö med deras sociala identitet. Under intervjun berättade Sam att 

han leker med Anton i groventrén och kansliet. När Anton blev intervjuad nämnde han 

kansliet i förbifarten men gick inte in på vad han gör där. Han hade gått en längre tid på 
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avdelningen och visste att barnen egentligen inte har tillträde till kansliet. Däremot 

avslöjade Anton sin favoritplats på förskolan, vilket visade sig vara ett litet utrymme på 

ca.40 cm mellan en leksakshylla och en vägg. 

 
Anton: Där emellan gömmer man sig. 

 

Intervjuare: Gömmer man sig där? 

 

Anton: Där emellan! I hörnet. 

 

Intervjuare: Gömmer du dig själv eller gömmer du dig med någon annan? 

 

Anton: Jag gömmer mig med någon annan. Det är min kurragömma plats. 

 

Vissa intervjuade barn blev besvärade när de tittade på bilder av personalutrymmen där 

de visste att tillträdet var begränsat. Vi tolkade det som att de inte ville avslöja att de 

använt dessa miljöer som gömställen. Att gömma sig är en naturlig del av barndomen 

och att leka kurragömma är en rolig och spännande lek som flera kunde delta i, vilket 

kan leda till att fler barn lättare ges möjlighet att ingå i nya kamratrelationer.  
 

 

3.3 Förskollärares och barnskötares beskrivning av fysiska och sociala 

miljöer som främjar trygga kamratrelationer 
 

Pedagogerna beskrev att separata rum eller rum i rummen kunde skapa trygghet. De 

flesta intervjuade pedagoger beskrev detta förfarande som en möjlighet för barnen att 

ingå trygga kamratrelationer, då mindre grupper enligt deras mening var att föredra. 

 
Yrsa: Vi märker ju nog att det är lugnare på fredagen, när det bara är en 12 - 13 

barn. Det är skillnad när det är 19. Absolut. För det blir inte den där 

knuffkontakten.  

 

3.3.1 Vikten av att skapa mindre rum i det stora rummet 

 

Pedagogerna menade att flera olika rum som barn kan vistas i bidrar till att barnen ges 

möjlighet till lugn och ro, vilket skapar trygghet då de kan vara i fred. Pedagogerna 

upplevde att ljud- och aktivitetsnivån i stora grupper kunde bli störande. De lyfte fram 

möjligheten att genom att skapa rum i rummen underlätta för barn att leka mer ostört i 

mindre grupper. Några pedagoger tog upp alternativet att skapa spännande hörnor så att 

barnen själva kunde välja olika aktiviteter och lära sig att inte alla behöver leka 

samtidigt på samma plats. Förskolläraren Anna beskriver det så här. 

Anna: Känslan av att vara lite innanför. Alltså ett mindre. 

Intervjuare: Ett mindre utrymme? 

Anna: Det är inte så mycket, vi har ju bara en bänk ut såhär. Men ändå så tror jag 

det blir känslan av att här är vi. För ibland har dom byggt upp med klossar också 

i det här burspråket. Som en vägg tvärsöver och vi har också haft draperi där som 

vi har lagt upp. Där vill dom ju, där tro dom att dom är själva. 
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Intervjuare: Tycker du det är någon skillnad på stora och små rum. 

Anna: Ja, i små rum får du ju den där avskildheten. 

Flera av förskollärarna och barnskötarna upplevde rumsindelningen som viktig och tog 

upp olika möjligheter att skapa lugna fysiska miljöer.  

 

3.3.2 Vikten av att skapa lugn i den fysiska och sociala miljön 

 

En av pedagogerna förklarade att matborden användes för finmotoriska lekar som att 

bygga med lego, klicks och spela spel med en aktivitet per bord. Barnen fick själva välja 

vilket bord de vill leka vid i smågrupper om högst fyra barn. 

 Barbro beskrev hur de har gjort för att skapa rum med lugna aktiviteter. 

Barbro: Vi skapar olika aktiviteter vid alla bord och det finns alltid en vuxen 

med, men man sitter inte för många vid varje bord som t.ex. vid ett bord så kan 

dom bygga med lego och vid ett annat har dom klicks och vid ett tredje kan man 

spela spel, där inne är det lite mer lugna lekar. 

Pedagogerna upplevde att de styrde upp verksamheten för att uppnå en struktur som 

bidrog till att det inte skulle bli kaotiskt för barnen. Samma pedagoger menade att barns 

vardag underlättades av att veta vad de fick och inte fick göra. Pedagogerna menar att 

trygghet främjas av att barnen känner varandra, vilket ger harmoni och lugn i leken. De 

upplevde att barnen leker bra i mindre rum och i mindre grupper och att barnen är 

lugnare då. Då det sociala klimatet har betydelse för hela barnets välbefinnande ansåg 

pedagogerna det viktigt att skapa trygga, lugna miljöer. För att förhindra konflikter som 

kan motverka trygga kamratrelationer hade pedagogerna olika strategier. På den ena 

förskolan delade pedagogerna barnen i två grupper, då de ansåg att barn leker bättre i 

mindre grupper, vilket minskar konflikter. På den andra förskolan formades den fysiska 

miljön med tanke på att barnen själva skulle lära sig att dela in sig i mindre grupper. 

Intervjuare: Brukar ni ändra i miljön om ni märker att det blir konflikter eller 

rörigt? 

Anna: Ja. Och försöka göra spännande hörnor. Skulle man haft mera tid så skulle 

man kunna bygga upp. Vi har också ibland gjort såhär, dinosaurier i en större 

låda med sand i. 

Här påvisade Anna en strategi att hindra konflikter genom att väcka intresse för 

spännande hörnor och förändringar i den fysiska miljön. 

3.3.3 Miljöer för lek/att erbjuda variation  

 

Både barn och pedagoger tog upp leksaker som betydelsefulla artefakter. Genom 

glädjen som utvecklades i leken med dessa artefakter och kamrater skapades trygga 

relationer. Som barnen tog även förskollärare och barnskötare upp att leken främjar 

kamratrelationer, där de beskrev möjligheter till varierade aktiviteter i olika rum. På en 

avdelning fanns ett större avskilt rum med ribbstolar på väggen, där barnen ofta ville 

leka. Rummet utnyttjades till både grovmotoriska och lugna lekar med bilar och barbie 

enligt överenskommelser mellan barn och pedagoger. Vid grovmotoriska lekar som att 

klättra i ribbstolarna, djungla och slå kullerbyttor är det bättre med färre barn ansåg 
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pedagogerna. Enligt pedagogerna är rummet populärt bland barnen eftersom de 

upplever en viss frihet och stora variationsmöjligheter, men även för att de kan vara 

ifred från övriga barn då tillträde till rummet är begränsat av pedagogerna. På en annan 

avdelning fanns också ett lite större rum där barnen kunde bygga kojor och kasta 

kuddar. Pedagogerna trodde att barnen tycker om att vara där för att det är ett större 

utrymme som tillåter fysisk lek. Flera pedagoger lyfte möjligheter till variation i barns 

lek som viktigt. De kunde åstadkomma variation genom att med jämna mellanrum byta 

plats på leksaker eller genom att plocka bort en del av dem under en viss period. I 

följande citat tar Anna upp hur man kan avvärja en konflikthärd för att främja tryggare 

kamratrelationer genom att variera och flytta på aktiviteter. 

Anna: Ja, det kan ju bli sådant här hörn när man plockar upp legobitar, så är det 

ju väldigt många. Det räcker med att flytta, har jag märkt. Om jag flyttar det här 

och sätter dom här legobitarna t.ex. på dockvråbordet. Då blir det genast mycket 

mera attraktivt. Bara det att jag har flyttat plats på dem. 

Anna hade även upptäckt att barnen trivdes i vilorummet där de kunde dansa. 

Anna: Vi har ju en förskolegrupp, tjejgrupp. Dom älskar ju att vara i ett 

vilorum. Sätter på melodifestivalen så där är dom och dansar. 

Intervjuare: Var tror du att dom känner sig trygga? 

Helmi: Det är väl i leken då barnen känner sig trygga, bland personal och övriga 

dagistanter. 

Intervjuare: Var upplever du att barnen tycker att det är roligast att leka? 

Helmi: Det är ju där mest leksaker finns. 

Intervjuare: Finns det några andra ställen där du tycker att dom leker jättebra 

tillsammans? 

Yrsa: Jag har funderat på vad det är dom tycker mest om att leka med och vad 

tycker dom minst om. Det varierar så JÄTTEMYCKET från år till år. I år är det 

mera duplo, att de kokar mat och så bygger de med mjuka klossar. Sen tycker de 

om att sitta och modellera, trä pärlor och klippa små bitar. 

Det framkom i citaten att miljön bör vara flexibel och kunna förändras utifrån barn 

istället för att vara statisk. Genom att erbjuda variationsrikt material som är 

lättillgängligt ville pedagogerna stimulera interaktioner mellan barnen. 

3.3.4 Vikten av närvarande förskollärare och barnskötare 

 

Alla intervjuade pedagoger poängterade att närvarande vuxna skapar trygghet för barn. 

Pedagogerna upplevde att barnen känner sig trygga med dem och att det följaktligen är 

viktigt med närvarande vuxna.  

Lena: Ja, för när jag tittade på frågorna här så kom jag mycket tillbaka till det att 

där vuxna är liksom närvarande, där är barnen trygga, där funkar 

kamratrelationerna bättre. Men så fort det inte är någon vuxen så händer det 

mycket saker. 
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Yrsas kommentar belyser att barnens lek fungerar bäst där pedagogerna befinner sig när 

alla är inne på sina avdelningar.  

Intervjuare: Var tycker du det verkar som dom leker bäst? Finns det någon sådan 

hörna? 

Yrsa: No men det tycker jag nog är där inne på avdelningen om vi nu- det är ju 

lite avdelat. Om det är en vuxen i båda (delarna), då går det bra. 

Yrsa: Och så här brukar jag tänka – vart går de på morgonen – de vill vara i det 

rummet som jag, det är absolut säkert att där jag är så sitter de vid arbetsbänken 

om jag är där. Men sitter jag i soffan, då kommer de och läser. Att det beror helt 

var jag är, dit vänder de. 

Yrsa drog slutsatsen att det var viktigt med närvarande vuxna då hon märkt att barnen 

sökte sig till miljöer där pedagoger vistades. 

3.3.5 Antalsrestriktion för att främja trygghet - en ambivalens? 

 

Pedagogerna ville förhindra stökiga grupper genom att reglera hur många barn som får 

vistas samtidigt i rummen. Lugnare grupper och barn som leker lugna lekar gavs mera 

frihet och antalet barn kunde variera medan pedagogerna föredrog att färre barn 

samtidigt deltar i grovmotoriska lekar. Genom att barnen frågar om tillträde till 

attraktiva separata rum kunde pedagogerna veta var barnen befann sig. På detta sätt gavs 

alla barn samma möjlighet att få tillträde till attraktiva utrymmen. För att barnen skall 

känna trygghet poängterar vissa pedagoger att barnen bör känna till vilka regler som 

finns för olika utrymmen. Citat ur Annas intervju klargör hur den sociala miljön kan 

ändras utifrån den fysiska miljön. 

Anna: Vi pratar ganska mycket om hur vi kan göra det lite spännande, hur vi kan 

göra hörnor. Att vi inte har alla barn på samma ställe, och kan lite avsiktligt nog 

försöka dela på dem, att dom själva ska kunna gå och leka några på samma gång 

på olika ställen, men där dom inte är alla. 

3.4 Barn beskriver olika brister i den fysiska och sociala miljön  
 

I denna kategori beskriver barnen olika brister i både i sin fysiska och sociala miljö. Om 

barn känner sig trygga i sin fysiska miljö bidrar detta till en god självkänsla som i sin tur 

har betydelse för hur barn samspelar och ingår i relationer med andra, där av följer att 

brister i den fysiska miljön kan motverka trygga kamratrelationer. Om barn är oroliga 

eller känner sig utanför kan även det motverka trygga kamratrelationer. 
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3.4.1 Hallgolv och hög ljudnivå ur barns perspektiv 

 

I påfallande många intervjuer framkom att en hög ljudnivå i hallen när barnen skulle gå 

ut upplevdes som mycket störande. Följande citat får representera de barn som tog upp 

höga ljud som obehagligt. 

 
Intervjuare: Vad kan det bero på tror du? Att det blir så där tjafs i hallen? 

 
Isa: Om jag står där och klär på mig bakom dörren, då så hör jag en massa ljud, 

och då får jag ganska lite ont i örona. 

Intervjuare: Ja...är det för att ni är för många där tror du? 

Isa: Ja, så därför behöver - så just därför är det bra och vara där bakom dörren. 

Intervjuare: Okej! Det är bättre och vara där bakom dörren. 

Isa: Ja! Då hör man inte så himla bra men om man är någon annan stans då blir 

man nästan döv,  

Ja, men om man är bakom dörren då! Då är det bättre. För dörren skyddar. 

Isa påpekade det höga ljudet som en allvarlig brist i hallen när alla barn skulle gå ut. 

Hon hade även kommit på en lösning som dämpade det höga ljudet men tyvärr även 

gjorde att hon hörde sämre vad som sades i den övriga delen av hallen, vilket hon 

föredrog framför att bli döv. På en av förskolorna upplever barnen hallgolvet som halt. 

Utdrag ur två intervjuer beskriver hur barn faller och gråter, vilket med barnens egna 

ord inte är kul.  

Intervjuare: Där är en ledsen (smiley), vad är det som gör att det är en ledsen där? 

Moa: Alla barn gråter där. 

Intervjuare: Gråter alla i hallen? 

Moa: För att dom gör illa sig. Det gör dom bara, dom bara halkar och halkar. 

 

 

Intervjuare: Hur är hallen? 

Nisse: Den är dålig, jag vill att Pär (fastighetsskötare) ska vara där och laga 

golvet. 

Intervjuare: Golvet, är det nåt konstigt med det? 

Nisse: Hmmm, för det är inte kul att falla. 

Intervjuare: Hur skall Pär fixa hallen? 

Nisse: Kanske med skruvmejsel. 

Brister som barnen tog upp i citaten belyser hur detta skapar en otrygg miljö för barnen.  
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I två andra intervjuer framkom det att ett rum hade brister i luftkvalitén. 

Intervjuare: Hur känner du dig i det rummet då, med dom leksakerna? 

Isa: Det är ganska varmt. 

Intervjuare: Om det inte skulle vara så varmt där, hur skulle dom där grejerna 

vara då? 

Isa: Dom skulle vara roliga att leka med. Jag brukar inte vara i det rummet för det 

är så hett. 

Även Ivar satte en ledsen smiley på klossrummet och följande konversation ägde rum: 

Intervjuare: Du tycker inte om klossrummet alls. Varför det? Kan du berätta? 

Ivar: För att det är för varmt där inne. Det finns ingen FLÄKT där inne. 

Intervjuare: Är det någonting annat som gör att det är tråkigt där inne? Blir det 

bråk där? 

Ivar: Nej, Det är för att det inte finns luft. 

I klossrummet fanns artefakter som i andra intervjuer framstod som begärliga. Här fanns 

möjligheten att måla, bygga med klossar, leka med plastdjur, dockhus och petshops. 

Men två av barnen kunde tydligt peka på den dåliga luftkvalitén som ett hinder att leka 

med artefakter som fanns i detta rum.  Ville man inte vistas i “ett hett rum med dålig 

luft” begränsades möjligheterna till interaktion med kamrater som lekte där.  

3.4.2 Barn beskriver brister som kan motverka trygga kamratrelationer 

 

Barnen berättade bland annat att konflikter förekom överallt, vilket kan motverka trygga 

kamratrelationer. De nämnde platser som dockhuset, bilmattan och legofriends vilka de 

även nämnde som roliga och där de lekte med sina kamrater. 

 

 Följande citat visar några olika konfliktsituationer. 

Intervjuare: Är det någon plats det brukar bli bråk på? 

Kalle: Jag vill vara ifred, jag vill vara ifred med Mia, Tina och Liam. 

Intervjuare: Vilken plats skulle du vilja vara ifred med dem på? 

Kalle: Legoplatsen. 

Här uttryckte Kalle tydligt en önskan att leka ifred med sina kamrater. Konflikter kunde 

även ha en annan karaktär, vilket följande citat får belysa. 

Isa: Mmm...en som heter Fanny, hon vill vara Belle och det vill jag också. 

Intervjuare: Så ni bråkar om vem som ska vara vem? 

Isa: Mmm (nickar) 
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Flickan kom genast själv med en möjlig lösning till problemet. Det kunde finnas en 

Rapunzel och eventuellt ännu fler prinsessor och prinsar. Den föreslagna lösningen kan 

motverka konflikter mellan barnen och på så sätt främja tryggare kamratrelationer.  

Barn som inte får tillträde till leken har svårare att ingå i kamratrelationer. När barnen 

beskrev att de kände sig ledsna i förskolan kunde de förklara att de kände sig utanför, 

inte hade någon att leka med eller inte fick vara med.  

Intervjuare: Brukar det bli bråk någonstans? 

Alina: Där känner jag mig utanför (Alina pekar på bilden med en låda med 

madrasser). 

Intervjuare: Vad tror du att det beror på att du känner dig utanför? 

Alina: För att jag inte får vara med, jag säger att kompisarna får vara med, men 

då säger dom nej till mig. 

Att inte ingå i någon kamratrelation kan bidra till att barn känner sig osäkra. Vilket i sin 

tur påverkar barns självkänsla. Några barn tyckte om att leka med en bondgård som de 

beskrev som rolig, ändå placerade de en ledsen ikon på bilden som representerade det 

lilla bordet där bondgården och legofriends var placerade. Följdfrågor klargjorde att 

barnen upplevde det som mycket tråkigt att aldrig få leka färdigt, de kunde exempelvis 

bli avbrutna för att alla skulle gå ut.  

 
Intervjuare: Tycker du det finns något ställe där det är tråkigt att leka på? 

Nea: Det är faktiskt det här. För vi måst hela tiden gå ut när vi gör det där 

(ohörbart). 

Intervjuare: Men om ni skulle hinna leka då? 

Nea: Bra, men nu vill jag sätta en sur min. 

Kamratinteraktioner som främjar trygga relationer kan motverkas av avbrott i leken. 

3.4.3 Antalsrestriktioner - en ambivalent regel 

 

Olika aktiviteter och rum kunde av pedagogerna beläggas med något vi valt att kalla 

antalsrestriktioner, en regel som användes av pedagogerna för att skapa trygghet.  Det 

framkom i intervjuerna med barnen att en antalsrestriktion kunde vara ett hinder för att 

inleda fler trygga kamratrelationer samtidigt som de själva kunde utnyttja denna 

restriktion för att befästa existerande kamratrelationer eller bara njuta av att få vara i 

fred. I följande citat gav Nils uttryck för två tillfällen med antalsrestriktion där det första 

gäller klossrummet där barnen enlig Nils får vara när de vill, om det inte är för många 

barn i rummet. 

Intervjuare: Men tycker du att det är någon annan som är där? 

Nils: Mmm. Det får bara vara två där. 

Intervjuare: Är det bra eller dåligt att man får vara två? 

Nils: Lite tycker jag att det är bra. 
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Den andra platsen han trivs i och nämner är datorhörnan. Han var mycket medveten om 

regeln att barnen endast får vara två vid datorn, men intervjuaren fick uppfattningen att 

om han själv kunde bestämma skulle någon till få stå bakom och titta på. 

     Intervjuare: Är datorn bra? Får man vara många kompisar där då? 

Nils: Bara två stycken. 

Intervjuare: Bara två. Skulle man kunna vara flera? 

Nils: Man får inte. Man får inte titta på ens. 

Det är möjligt att Nils uppfattade regeln om antalsrestriktion som mer begränsande än 

vad pedagogerna hade avsett. Hans svar pekar dock på en viss ambivalens gällande 

antalsrestriktioner. De kunde upplevas som en fördel då barn kunde hänvisa till dem för 

att vara i lugn och ro med en kamrat, men även som en nackdel då de hindrade fler barn 

att tillsammans delta i åtråvärda aktiviteter. 

3.4.4 Maktpositioner skapar obalans i kamratgruppen 

 

Samlingar och sagostunder är ofta förekommande aktiviteter och barns positionering 

som jämlikar kan bidra till demokrati i barngruppen. Hur pedagoger fysiskt positionerar 

barn vid en sagostund eller en samling kan innehålla element som befäster 

maktrelationer barn emellan. Ulrica uttryckte det på följande sätt. 

Intervjuare: Vad tycker du om samlingen? Vad händer där med kompisarna? 

Ulrica: Mm - jag är van men jag är inte van och vänta. Jag är inte van och sitta på 

bänkar. Dom där killarna brukar ha så högt ljud för sig, så dom vuxna brukar 

komma och man måste vara tyst och jag, när man måste räcka upp handen och 

det gillar jag inte för jag orkar inte räcka upp handen så länge och jag gillar inte 

och vänta medan dom pratar med någon annan! 

Intervjuare: Skulle du vilja prata själv hela tiden? 

Ulrica: Mm - när jag har någonting att säga (...) Men jag är van - och jag är glad, 

jag är glad om jag får sitta här i soffan! 

Soffan är en begärlig plats med mjuka kuddar och överblick över alla som sitter lägre 

ner på hårda bänkar eller stolar. 

3.5 Förskollärare och barnskötare beskriver olika brister i den fysiska och 

sociala miljön  
 

3.5.1 Hallen och hög ljudnivå ur förskollärares och barnskötares perspektiv 

 

Pedagogerna beskrev en otrygg miljö som utrymmen där många barn vistades samtidigt, 

i detta sammanhang nämndes hallen. Enligt pedagogerna uppstod konflikter och hög 

ljudnivå när barnen kände sig trängda. På en avdelning ekade ljudet i toaletterna vilket 

inspirerade barn att ropa och volymen blev hög. Flera pedagoger nämnde att barn kunde 

tycka att det blev obehagligt med höga ljud, vilket lätt skedde i stora utrymmen och rum 

som ekar. Vidare tog pedagoger upp att öppna ytor kunde bidra till rastlösa barn 

eftersom de hade svårt att koncentrera sig när andra barn runt omkring höll på med flera 
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intressanta aktiviteter samtidigt. Pedagogen Barbro förklarar betydelsen av att hitta rätt 

plats för datorhörnan. 

Barbro: Datorhörnan flyttade vi ut till det här allmänna stora rummet, men det 

fungerade inte när den blev nära entrén, dom som satt där blev hela tiden störda. 

Så vi flyttade den tillbaks där den var tidigare för där är det så pass mycket som 

att det är en vägg för, så det är ett lugnt rum och så brukar det vara draperi runt. 

 

3.5.2 Förskollärare och barnskötare beskriver brister som motverkar 

tryggakamratrelationer 

 

Pedagogerna menade att konflikter skedde i fria situationer när inte vuxna var 

närvarande och poängterade att även när barnen lekte själva i mindre utrymmen utan 

vuxna, kunde det förekomma att vissa barn kände sig utsatta. 

Intervjuare: Om vi tänker på den fysiska miljön, tror du att den kan ha betydelse 

för att barnen kan känna sig trygga? 

Isabelle: Just såna här utrymmen (ett separat rum), bygger på att det kan vara 

både trygghet och att man får leka ifred, men att det också kan vara ett ställe som 

man blir utsatt på. 

Flera pedagoger gav uttryck för att separata rum kunde bidra till trygghet genom att de 

fick leka i fred i mindre grupper. Men ur citatet framkommer även att dessa rum kan 

motverka trygga kamratrelationer. Följande citat hör ihop med Anton och Sams 

kurragömmalek och belyser att barns och vuxnas perspektiv ibland kan stå i konflikt 

med varandra. Isabelle pekar på bilden där en soffa är placerad bredvid ett litet kryp in.  

Isabelle: Med det är nog någon som klämmer sig in dit i hörnet också, så man får 

gå och se till att dom kommer bort därifrån att dom inte blir inträngda dit heller.    

Denna kommentar belyser att det som barn beskrev som en rolig lek uppfattades av 

pedagogen som en säkerhetsfråga. När pedagoger vill skydda barn i välmening, har de 

samtidigt makten att förhindra möjligheten till en rolig lek. Detta visar vikten av att som 

pedagog reflektera både över sina egna och barns perspektiv.  

 

3.6 Miljöer som barn, förskollärare och barnskötare vill förändra  
 

Efter att själva samtalet var avslutat bad vi barnen teckna hur deras önskeförskola skulle 

se ut. Utifrån de teckningar vi fick kunde vi se att barnen ritat olika leksaker. Ett barn 

ritade en exakt kopia av hela sin förskola men med många barn i de rum som var 

belagda med antalsrestriktion. Detta var den enda förändringen som vi uppfattade att 

barnen uttryckte genom sina teckningar. Utifrån samtalen framkom det att barnen ville 

förbättra både hallens ljudnivå och golv. Även dålig luftkvalité nämndes och som en 

lösning på detta problem förslogs en fläkt. 

På en förskola upplevde pedagogerna att det konstant är aktiviteter i alla tillgängliga 

utrymmen utifrån det önskade de skapa en avskild myshörna för avslappning, läsning 

och musik så att några barn i taget skulle kunna gå dit för att varva ner. På den andra 
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förskolan önskade pedagogerna en egen hall med groventré, då de befintliga utrymmena 

är långt ifrån varandra och att groventrén är gemensam med en annan avdelning. 

Lena: Nämen, problemet för oss är att vi har vår hall här, man måste gå ända dit 

bort till huvudingången där grovis är för att ta skor och stövlar och galonisar. Det 

betyder att det måste finnas personal på alla ställen och du har inte uppsikt i 

hallen vad som händer i grovis. (Paus) Det, det är problemet. 

Rumsfördelningen gör att dessa utrymmen är svåröverblickbara och tungarbetade. 

Pedagogerna upplevde att det blir problematiskt då barnen blir spridda och pedagogerna 

inte räcker till. Pedagoger upplevde hallen som ett kaotiskt utrymme som kräver 

närvarande pedagoger för att möjliggöra trygghet. 

 

 

3.7 Skillnader och likheter mellan barns, förskollärares och barnskötares 

syn på sin fysiska och sociala miljö 
 

3.7.1 Likheter 

 

En gynnsam fysisk och social miljö möjliggörs av att barn känner sig glada när de leker 

med sina kamrater. När barn känner positiva känslor som glädje är det en förutsättning 

för att främja trygga kamratrelationer. Pedagogerna poängterar att leken främjar 

kamratrelationer, vilket bekräftas av barnen som vill ingå i lek med kamrater. Barnen 

berättade att det var roligt med kamrater när det fanns mycket artefakter. Detta framkom 

även i samtalen med pedagogerna som poängterade nyttan av variationsrikt material. 

Pedagogerna flyttade på aktiviteter och artefakter för att väcka ett nytt intresse i syfte att 

avleda konflikter och istället inspirera till lek med kamraterna. Barn uttryckte en önskan 

att känna andra barn bättre för att kunna inleda en kamratrelation, detta framkom även i 

samtalen med pedagogerna. Genom att skapa rum i rummen kunde pedagogerna 

tillgodose barns önskan om att få leka i lugn och ro. 

Brister i förskolans fysiska miljö som både barn och pedagoger tog upp var höga 

ljudnivåer särskilt i hallen där det kunde vara kaotiskt, vilket motverkar trygga 

kamratrelationer. Pedagogerna uttryckte att konflikter skedde i fria situationer där inte 

vuxna är närvarande och i situationer där för många barn vistas samtidigt, enligt barnen 

kunde konflikter ske överallt. 

3.7.2 Skillnader 

 

Pedagogerna riktade fokus på vikten av närvarande vuxna för att skapa trygghet i 

barngruppen, medan barnen lade stor vikt på att ingå i kamratrelationer och inte en enda 

gång nämnde pedagoger. Barn nämnde känslor om utanförskap vilket inte pedagogerna 

gjorde. Regeln om antalsrestriktion framträdde som intressant och manar till vidare 

reflektioner. Pedagogerna menade att regeln skapade lugn och harmoni genom att 

barnen fick leka i mindre grupper, vilket enligt pedagogerna skulle främja trygga 

kamratrelationer. Antalsrestriktionen väckte ambivalens hos barnen. I vissa situationer 

användes antalsrestriktionen för att skydda leken medan den i andra situationer kunde 

hindra dem från att ingå i kamratgemenskapen. Även en av barnens teckningar 

förtydligade önskan att kunna leka fler tillsammans, då den enda detalj i teckningen som 

var förändrad från verkligheten var att fler barn var inritade i de utrymmen som var 
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belagda med antalsrestriktion. Således påverkade rummets storlek men även 

antalsrestriktionen hur många barn som gavs möjlighet att leka och utveckla sociala 

relationer tillsammans. Flera pedagoger poängterade att barn leker bättre i mindre 

grupper men i vårt resultat framkom att det finns barn som vill leka flera tillsammans. 

Brister som barnen, men inte pedagogerna, tog upp var exempelvis hur tråkigt det var 

att inte få leka färdigt med attraktiva artefakter med sina kamrater när de blev avbruten 

av vuxenplanerade aktiviteter. Det framkom vidare att barns positionering vid 

sagostunder och samlingar har betydelse för barns maktposition. Då artefakter som 

soffor, bänkar och stolar har olika status bland barnen kan positioneringen påverka 

jämställdheten i gruppen. Barns aktiviteter kunde även tolkas olika av barn och vuxna. 

En sådan aktivitet var kurragömmaleken som barn beskrev som rolig och spännande, 

medan pedagoger misstolkade leken och gav uttryck för oro över att barn kunde fastna i 

trånga utrymmen. 

Brister i den fysiska miljön som endast barnen tog upp under samtalen handlade om 

dålig luftkvalité och hala hallgolv. Dessa brister hindrade barnen att vistas i rummet och 

gjorde att de kände sig otrygga då de halkade på det hala golvet. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Metoddiskussion 
 

Vi valde att intervjua barnen för att genom deras eget perspektiv få syn på relationen 

mellan deras fysiska miljö och kamratrelationer och fann att de kunde ge värdefull 

information (Einarsdottir, 2005). Intervjuformen är semistrukturerad då vi ville hålla ett 

tydligt fokus på kamratrelationer i miljön barnen vistas i (Bryman, 2011). Vi kan hålla 

med Stukát (2011) att vi fick fyllig information genom att använda denna 

intervjumetod, att vi använde fotografier och ikoner bidrog ytterligare till fylligheten. 

Då vi önskade att synliggöra skillnader och likheter mellan barns och pedagogers 

perspektiv, valde vi att även intervjua förskollärare och barnskötare. Undersökningens 

reliabilitet kunde ökas genom att utföra likvärdiga undersökningar på fler förskolor. En 

etnografisk studie som genom observationer kartlägger hur och var barnen interagerar i 

sin fysiska miljö kunde även stärka resultatet. 

 

Vi hade valt att genomföra intervjuerna med en intervjuare närvarande, för att 

respondenterna skulle känna sig mer likvärdiga och avslappnade. Intervjuerna 

genomfördes i samtalsform vilket ytterligare bidrog till fylligare information. 

Intervjuguiden hjälpte oss att ställa likvärdiga frågor på respektive förskola, dock anser 

vi att frågorna kunde ha varit mer genomarbetade om vi hade utfört en pilotstudie, som 

kan liknas vid en provintervju (Trost, 2010). Det vi uppmärksammade vid analysskedet 

var att svaren vi fick fokuserade på den fysiska miljön mer än den sociala. En 

pilotstudie kunde i ett tidigare skede ha belyst att fler direkta frågor om kamratrelationer 

borde ha formulerats. Denna del i intervjuförfarandet uteblev för att inte uppta för 

mycket tid av eller inkräkta på förskolornas egen verksamhet. Intervjuerna fick 

genomföras i tät följd, under pressad tidsram, vilket resulterade i att transkriberingen av 

intervjuerna skedde i slutskedet av intervjufasen. Detta medförde att brister som 

upptäcktes i intervjuguiden inte längre kunde korrigeras. Hos pedagogerna upplevde vi 

att våra frågor dock väckte intressanta reflektioner om den fysiska miljön i relation till 

den sociala miljön och trygga kamratrelationer. 

 

Som stöd i samtalen använde vi fotografier av olika miljöer på förskolorna. Vid 

intervjuerna fick barnen se fotografier över sin egen avdelning och genom att placera 

ikoner (glad, ledsen, neutral smiley) på bilderna kunde vi samtala om den fysiska miljön 

och vad de gjorde med kamraterna i dessa miljöer. Barnen tyckte om att lägga ikoner på 

de olika bilderna, vilket gjorde intervjusituationen naturlig. Vissa bilder fick flera ikoner 

när barnen ville understryka en känsla eller förklarade att rummet kunde kännas på olika 

sätt beroende på tillfället. Ikonerna kunde bära olika betydelser för barnen och vilka 

dessa betydelser var, måste analyseras från utskrifterna. Vi märkte att barnen använde 

ikonen glad för att beskriva att det var roligt eller att de kände sig glada, den ledsna 

ikonen använde barnen för känslor som tråkigt och ledsamt. Den mest kontroversiella 

ikonen var den neutrala. Barnen tolkade den neutrala ikonen som att man är vanlig, van, 

mittemellan, en med rak mun. Denna ikon visade sig således svårtolkad. Vid 

pedagogernas intervjuer var fotografierna till stor hjälp för intervjuaren som inte 

tidigare hade erfarenheter från den aktuella förskolan. 

 

Även bildkvalitén kan påverka resultatet. Ett barn satte en ledsen ikon på en bild där 

miljön tilltalade honom, han förklarade sitt ikon val med att bilden var dålig för den var 

suddig. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) diskuterar att bilder kan hjälpa 
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barn att knyta an till sina egna erfarenheter, hjälpa till att fokusera på syftet men att 

intervjuaren bör vara observant på om barnet fastnar i detaljer som inte är relevanta för 

intervjun. Vår modell fungerade bra, men det finns flera sätt att få syn på barns 

perspektiv. Vi reflekterade även över möjligheten att låta barn fotografera sin fysiska 

miljö själva utgående från givna frågeställningar, men valde att för denna undersökning 

hålla oss till vår valda struktur. Som verksamma förskollärare kommer vi att använda 

oss av barns egna bildberättelser och ikontekniken som underlättade berättandet särskilt 

för de yngre barnen. 

 

Antalet barnintervjuer bestämdes i förväg att omfatta totalt sexton barn och vi ansåg att 

dessa intervjuer gav oss den information vi sökte (Trost, 2010). Totalt blev dock sjutton 

barn intervjuade för att kompensera för tre barn som avbröt intervjun till förmån för 

attraktiva aktiviteter. Även dessa intervjuer användes som tillgängligt material då 

barnen ställt upp och gett information (Trost, 2010). Att ha tillräckligt många 

respondenter när det gällde barnintervjuerna fann vi särskilt fruktbart, då barnens 

uttalanden blev tydligare när samma sak kom fram på olika sätt. Vi upplevde under 

intervjuer att barnen och vi själva blev distraherade av ljud från andra utrymmen, men 

även av personal som kom in i rummet där intervjuerna skedde. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Utifrån våra fotografier kan vi se att de åländska förskolorna i stort sätt följer samma 

rumsdisposition som de svenska förskolorna enligt Nordin-Hultmans (2004) 

beskrivning, med tre rum per avdelning. I vårt resultat framkommer att ett rum fungerar 

som lek/matrum, där stillsamma aktiviteter utförs vid matborden. Det andra rummet 

används både som vilorum och för barnens mera grovmotoriska lekar. Utöver dessa 

finns ett eller fler mindre rum för olika aktiviteter. Nordin-Hultman skriver att många 

små rum blir svåröverblickbara och svårtillgängliga på grund av väggar och dörrar 

vilket stärks av Björklid (2005) som uttrycker att stora luftiga rum bidrar till trivsel både 

för barn och pedagoger. Björklids (2005) undersökning påvisar att fler konflikter kan 

uppstå i mindre rum, vilket inte behöver vara negativt då det kan ge möjligheter att lära 

sig hänsyn och samarbete i dessa situationer. I vår studie framkom att förskollärarna och 

barnskötarna önskar fler mindre rum då de anser att barnen leker bättre i mindre 

grupper. Även Broberg et al. (2012) förespråkar en överskådlig fysisk miljö där 

avdelade utrymmen ger barn möjlighet till avskild lek i mindre grupper. Genom flexibla 

lösningar i större rum kunde pedagogerna skapa rum i rummen och samtidigt vara 

närvarande och ha överblick över aktiviteterna. Detta stöds av Pramling Samuelson och 

Sheridan (2007) som belyser att miljön bör vara flexibel och kunna förändras utifrån 

barngruppen istället för att vara statisk. För att kunna skapa en positiv 

undervisningsmiljö bör pedagoger skapa en social relation mellan såväl sig själva och 

barn som barn emellan för att stödja barns lärande. 

 

I Frelin och Grannäs (2014) studie som är genomförd i skolan, beskrivs gemensamma 

utrymmen som hallen som platser där olika typer av interaktioner och relationer 

etableras, vilket vi tolkat som något positivt. I vår undersökning framkommer dock 

hallen i båda förskolorna som ett kaotiskt utrymme som både barn och pedagoger vill 

förändra på grund av hala golv, hög ljudnivå och trängsel, faktorer som kan motverka 

trygga kamratrelationer. Pedagoger ger uttryck för en önskan att ha en egen ingång med 

groventré i samband med hallen utan långa korridorer. Enligt pedagogerna skulle detta 

öka deras möjligheter till överblick och närvaro i en fysisk miljö som både barn och 
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pedagoger beskrev som problematisk. Ett fungerande förslag av pedagoger var att dela 

upp barngruppen i två för att minska trängseln och ljudnivån i dessa utrymmen. 

Skillnaden mellan vår studie och Frelin och Grannäs studie kan bero på att skolan och 

förskolan bedriver olika verksamheter. I förskolors verksamhet spelar hallen och 

groventréen dagligen en central roll. 

 

Vuorisalo et al. (2014) drar slutsatsen av sin studie att barn kan omtolka fysiska rum 

och artefakter som maktmedel för att förstärka sin position i gruppen.  Att förskollärare 

organiserar verksamheten från ett vuxenperspektiv hindrar inte barn från att omtolka sin 

sociala miljö ur sitt eget perspektiv. Vårt resultat synliggör att artefakter som en mjuk 

soffa, hårda bänkar eller små stolar omtolkas till statusobjekt bland 

barnen.  Positionering vid sagostunder och samling kan därmed bidra till maktrelationer, 

då soffan ger hög status till barn som blir positionerade där och följaktligen en lägre 

status till barn på en låg, hård bänk eller stol. Detta kan motverka trygga 

kamratrelationer. Enligt vår tolkning av Vuorisalo et al.(2014) samt vårt resultat är det 

viktigt att pedagoger är medvetna och reflekterar över barngruppens sociala strukturer 

och hur positionering av barn kan påverka dessa. Vidare har vi kommit fram till att 

pedagoger bör ha en tydlig struktur, vilket innebär genomtänkta regler som hjälper barn 

att förstå sociala normer i den fysiska miljön och skapar trygghet för dem. Vår studie 

visar att pedagogerna och barnen är medvetna om vilka tillträdesregler som gäller i 

deras miljöer. En del pedagoger använder sig av antalsrestriktioner då de anser att barn 

leker lugnare i mindre grupper, vilket bidrar till trygghet. Även barnen är medvetna om 

antalsrestriktionerna. Barnen kan utnyttja reglerna för att skydda sin lek, men reglerna 

kan även upplevas som ett hinder när barn vill inleda fler trygga kamratrelationer. Enligt 

de Jong (2010) bestämmer rummets storlek antalet barn på samma plats vid ett givet 

tillfälle, vilket kan ha implikationer för hur barn ges möjlighet att utveckla sociala 

relationer. 

Alla pedagoger i vår studie påpekar närvarande pedagoger som viktigt för att främja 

trygga kamratrelationer. I vårt bakgrundsmaterial har vi funnit att även Allodi (2010) 

lyfter trygga tillitsfulla relationer mellan pedagoger och barn som viktiga för en positiv 

social miljö, vilket är grunden för inkluderande och trygga kamratrelationer. Att vara 

närvarande och tillgänglig gör det möjligt för pedagoger att förhindra konflikter, skapa 

intresse för nya interaktioner genom att variera miljön och hjälpa otrygga barn att hitta 

strategier för att få tillträde i leken. Detta styrks av Broberg et al. (2012) som 

förespråkar att barn behöver känna vuxnas närvaro och tillgänglighet för att känna sig 

trygga i rummet och sina kamratrelationer. Under samtalen om trygghet nämnde inget 

av barnen sina pedagoger, detta tolkar vi som att det centrala i barns livsvärld är 

kamratrelationer. För att få svar på barns tankar om vuxnas närvaro i förskolan borde 

intervjuguiden innehålla direkta frågor om pedagoger då deras roll i barns vardag kan 

vara förgivettagen. 

 

Enligt Säljö (2000) medierar artefakter kommunikation i den sociala miljön. I vårt 

resultat framkom att pedagogerna anser att trygghet främjas av att barn känner varandra. 

Detta uttrycker även barnet Nils, som är ny på sin avdelning, genom att berätta om den 

gemensamma målaraktiviteten som gjorde att han kände sig inkluderad i 

kamratgemenskapen. Vi har kommit fram till att en neutral gemensam verksamhet, där 

artefakter förmedlar aktiviteten, ger ett tillfälle att skapa kamratrelationer. Fokus är på 

artefakterna, i detta fall penslar och målarfärg.  Vi anser att detta är en viktig upptäckt 

och värd att reflektera över. Vårt resultat pekar på att skapande aktiviteter kan bidra till 

ett gott socialt klimat och samhörighet mellan barn, särskilt för barn som är nya eller av 
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andra orsaker har svårt att ingå i kamratrelationer. Enligt Öhman (2008) har det stor 

betydelse för självkänslan att barnet samspelar och har positiva relationer med andra. 

Att ingå i en kamratrelation skapar tillit och etablerar trygga relationer. Allodi (2010) 

understryker att en positiv känslomässig upplevelse är grunden till allt lärande och att 

trygga kamratrelationer leder till bättre förutsättningar för lärande. Thorpe et al. (2012) 

har i sin undersökning kommit till slutsatsen att ostörd fri lek bidrar till trygga 

kamratrelationer. Vårt resultat belyser att barn inte tycker om att bli avbrutna i leken, då 

detta stör kamratinteraktionen. Detta är något förskollärare bör tänka på i sin planering 

av verksamheten som bör vara flexibel.  

 

Det är viktigt att den sociala miljön barn vistas i bidrar till en trygg känslomässig 

upplevelse. Positiva känslor som glädje, intresse och trygghet är grundläggande för att 

utveckla relationer som leder till gemenskap och samhörighet (Allodi, 2010; Öhman, 

2008). I vårt resultat framkommer att barn känner sig glada när de har roligt 

tillsammans med kamrater. En mångfald av leksaker bidrar till möjligheten att 

inspireras till lek med kamrater. I samtal med både barn och pedagoger framkom att 

leken är en social aktivitet som främjas av tillgången av artefakter i den fysiska miljön. 

Genom glädjen som utvecklas i leken med dessa artefakter tillsammans med kamrater 

skapas trygga relationer. Både lek och lärande innehåller element av lust, kreativitet, 

meningsskapande och ett visst mått av kontroll. För att pedagogen skall kunna rikta och 

behålla barns uppmärksamhet på ett bestämt innehåll är trygga kamratrelationer en 

stabil grund för ett lustfyllt lärande. Detta ger pedagogen strategier att utveckla barns 

lärande i samspel med deras intressen och gör lärandet meningsfullt. Flera pedagoger 

lyfte möjligheter till variation i barns lek som viktigt och att det finns tillgång till rum 

för olika aktiviteter för att främja leken. Ur vår forskningsöversikt framgår att miljön 

kan stimulera kamratrelationer genom att erbjuda variationsrikt material som är lätt 

tillgängligt (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2007; Åberg och Lentz Taguchi, 

2005). 

 

Då aktivitetsnivån i stora barngrupper är hög nämnde pedagogerna en möjlighet att 

skapa en avskild myshörna för avslappning. Pedagogerna verkar omedvetet vara på 

samma spår som barn men ur ett vuxenperspektiv. Som Åberg och Lenz Taguchi 

(2005)  skriver är det viktigt att barn är med och utformar miljön för att kunna vara 

delaktiga i sin vardag. Det framkommer i vår studie att barn kan ha lösningen på frågan, 

genom att uttrycka att kurragömma leken är lustfylld. Att skapa gömställen med enkla 

medel som möbler, filtar och lådor ger barn möjlighet att bygga sin egen känsla av plats 

och identitet som ökar trivseln. Detta styrks av Green (2015) som i sin artikel lyfter 

vikten av att pedagoger förstår betydelsen av barns behov av gömställen för sina sociala 

aktiviteter.  

 

Resultaten stöds av sammanställningarna (bilaga 5 och 6) över hur barn fördelar ikoner 

på fotografier över rummen av sin förskoleavdelning. Dessa har hjälpt oss att förstå hur 

barn tänker kring de utrymmen de vistas i. Där flera glada ikoner placerats på samma 

rum, kan vi avläsa en positiv inställning till denna miljö, ledsna ikoner påvisar 

motsatsen. Vi anser oss dock ha kunnat analysera dem mer ingående och genom olika 

perspektiv. Denna metod är användningsbar som verktyg när man vill göra alla barn 

delaktiga i planeringen av sin fysiska miljö. På detta sätt får barnen en möjlighet att på 

ett enkelt sätt visa var de trivs respektive inte trivs. 

 

Denna studie belyser att barn är viktiga informanter om sin fysiska och sociala miljö, de 

kan lyfta brister men även ge lösningar på eventuella problem vilket ytterligare stärker 
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vikten av att närma sig ett barns perspektiv. Barnen gav mycket relevant information 

om sin vardag på förskolan trots att vi upplevde att de var ovana att reflektera över sin 

fysiska miljö. Ett inkluderande, demokratiskt arbetssätt kan främja det sociala klimatet 

för både barn och pedagoger i förskolan.  

 

Vår empiri innehöll information som lockar till vidare forskning. Förslag till vidare 

forskning är att se på den fysiska miljön ur ett genusperspektiv. Det vore även intressant 

att forska i vilken utsträckning barn är delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.  

 
 

4.3 Slutsats 

 

 Barn är viktiga informanter om sin egen fysiska och sociala miljö.  

 Metoden att intervjua barn med hjälp av fotografier och ikoner kan användas för 

att öka barns delaktighet. 

 Variation i artefakter bidrar till glädje. 

 Att barn har roligt bidrar till ett positivt socialt klimat som främjar trygga 

kamratrelationer. 

 Artefakter kan mediera kommunikation som möjliggör inkludering i 

kamratgruppen. 

 Närvarande pedagoger bidrar till trygghet i barngruppen. 

 Rum i rummen möjliggör lek i mindre grupper vilket bidrar till en trygg miljö. 

 Antalsrestriktioner kan både främja och motverka trygga kamratrelationer. 

 Hallen, trånga utrymmen och höga ljud kan motverka trygga kamratrelationer. 

 Positionering som blir oreflekterad kan motverka jämlikhet i barngruppen. 

 

o  
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Bilaga 1 
 

                                                   
INFORMATIONSBREV 

 

Till er som vårdnadshavare 

 

Vi kommer att skriva vårt examensarbete om hur den fysiska miljön främjar 

kamratrelationer. Ert barn inbjuds att delta i en intervju där barnet får en möjlighet att ge 

sina synpunkter och dela sina erfarenheter.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur man kan utforma den fysiska miljön för att 

främja kamratrelationer. Hur uppfattar barnen att miljön bjuder in till lek och 

gemenskap, kan barnen och pedagogerna tillsammans forma en inkluderande miljö? 

Vid intervjun samtalar vi med barnet kring bilder av den fysiska miljön de vistas i, 

barnet kan även få teckna bilder över sin miljö. Om barnet vill ge sin bild till oss önskar 

vi få ert tillstånd att behålla bilden. Endast rösterna kommer att bandas vid intervjuerna. 

Bilderna över den fysiska miljön kommer även att användas vid intervjuerna med 

pedagogerna. Vid xxxxxx blir barnen intervjuade av Jenny Ulfves och vid xxxx blir 

barnen intervjuade av Ira Eklund. 

Barnets deltagande i undersökningen sker helt frivilligt och barnet kan avbryta sitt 

deltagande utan att ange orsak eller välja att avstå från att svara på en fråga. Alla 

deltagande personer och daghem kommer att avidentifieras i den färdiga rapporten och 

sedvanliga forskningsetiska riktlinjer följs. Intervjusvaren kommer endast att användas 

till vårt examensarbete och inte för något annat syfte. Intervjun kommer att genomföras 

i daghemmets lokaler. Resultaten kommer att avrapporteras i form av ett examensarbete 

vid Högskolan i Gävle. 

 

Med vänlig hälsning förskollärarstudenterna, 

Jenny Ulfves          Ira Eklund      

Handledare Silvia Edling, fil.dr. 
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TILLSTÅNDSBLANKETT 

 

JA       Vi ger vårt tillstånd för att mitt barn deltar i intervjun  

 

NEJ     Vi ger inte vårt tillstånd för att mitt barn deltar i intervjun  

 

Barnets namn 

 

____________________________ 

Vårdnadshavare                Vårdnadshavare 

 

____________________________        ____________________________ 

 

Vänligen returnera  ert svar till respektive daghem senast torsdagen den 24.09.2015 
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Bilaga 2 
 

 

INFORMATIONSBREV TILL PEDAGOGER                            

                                                                         

 

Vi kommer att skriva vårt examensarbete om hur den fysiska miljön främjar 

kamratrelationer. Du inbjuds att delta i en intervju där du får en möjlighet att ge dina 

synpunkter och dela dina erfarenheter kring den fysiska miljön barnen vistas i, vi 

kommer att samtala om barnens kamratrelationer i förhållande till bilder över 

daghemmets olika miljöer. 

.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur man kan utformar den fysiska miljön för att 

främja kamratrelationer. Hur uppfattar barnen att miljön bjuder in till lek och 

gemenskap, kan barnen och pedagogerna tillsammans forma en inkluderande miljö? 

Vid xxxxx blir pedagogerna intervjuade av Ira Eklund och vid xxxxx blir pedagogerna 

intervjuade av Jenny Ulfves. 

Deltagande i undersökningen sker helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande utan 

att ange orsak eller välja att avstå från att svara på en fråga. Alla deltagande personer 

och daghem kommer att avidentifieras i den färdiga rapporten och sedvanliga 

forskningsetiska riktlinjer följs. Intervjusvaren kommer endast att användas till vårt 

examensarbete och inte för något annat syfte. Intervjun kommer att genomföras i 

daghemmets lokaler eller av dig angiven plats och tid. Vi uppskattar att intervjun kan ta 

ca 45 min. Resultaten kommer att avrapporteras i form av ett examensarbete vid 

Högskolan i Gävle. 

 

Med vänlig hälsning förskollärarstudenterna, 

Jenny Ulfves          Ira Eklund        

Handledare Silvia Edling, fil.dr. 
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TILLSTÅNDSBLANKETT 

 

JA       Jag deltar gärna i intervjun 

 

NEJ     Jag vill inte delta i intervjun 

 

Namn med underskrift ____________________________________________ 

 

Vi vill gärna ha ditt svar senast torsdagen den 24.09.2015. 
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Bilaga 3 
 

 

 

 

 

 
INTERVJUFRÅGOR 

 

Frågor till barnen 

 

Vi börjar med att titta på bilder från ditt dagis. 

Kan du berätta vad du tycker om dom olika bilderna? 

Varför då? 

Hur tänker du här? 

Kan du ge exempel? 

Berätta vilka bilder är bra och vilka bilder är dåliga? 

Kan du berätta hur du känner dig här? (Barnet får sätta en smileys glad, neutral eller 

ledsen på fotot) 

När du tittar på bilderna var känner du dig lugn? - orolig? - rädd? 

Berätta var du tycker om att leka här inne? 

Vem leker du med då? Kan du visa på bilden? (Barnet får sätta en smileys glad, 

neutral eller ledsen på fotot) 

Var tycker du att det är roligt att leka? 

Kan du berätta vad du tror att det beror på? 

Var tycker du att det är tråkigt att leka? 

Kan du berätta vad du tror att det beror på? 

Kan du visa mig om det är någon bild där det brukar vara bråkigt? 

Berätta vad du tror det beror på? 

Berätta hur ett rum skulle se ut där du vill leka med dina kompisar om du fick 

bestämma. 

Varför skulle det se ut så? 

Vill du rita en teckning där du leker med dina kompisar inne på dagis? 

Är det något annat du vill berätta före vi slutar? 
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Bilaga 4 
 

Frågor till pedagogerna 

 

Har ni i arbetslaget reflekterat över om den fysiska miljön? 

Tror du att den kan ha betydelse för att barnen kan känna sig trygga? 

Eller rädda? 

Var tycker du att det sker mest konflikter? (visa på foton) 

Vad tror du att det beror på? 

Brukar ni ändra om i rummet om ni märker att det blivit otryggt eller rörigt i 

gruppen? 

Vilka rum tror du barnen känner sig trygga i? (visa på foton) 

    Vad tror du det beror på? 

Var tycker du barnen leker bäst?  

Vad tror du att det beror på? (visa på foton) 

Var upplever du att barnen tycker det är roligast att leka? 

Upplever du att alla är trygga i gruppen? 

Berätta vad du tror att barnen beskriver som ett tryggt rum/en trygg miljö 
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Bilaga 5 
 

Förskola A 

Avdelning 1 

UTRYMME                                            BORTFALL 

1. Groventré  2 1 1 0 

2. Groventré  2 1 0 1 

3. Kansli  0 3 1 0 

4. Handikapptoa 3 0 1 0 

5. Hall  3 1 0 0 

6. Hall  2 1 0 1 

7. Tvättställ i toalett 0 2 1 1 

8. Toalett  1 2 1 0 

9. Lekrum  2 0 1 2 

10. Leksakshylla med vrå 1 0 1 2 

11. Piano  1 1 0 2 

12. Soffgrupp 2 0 1 1 

13. Hörn bakom soffgrupp3 1 0 1 

14. Torkhylla för pyssel 0 2 0 2 

15. Matsal  1 0 1 2 

16. Bord med legofriends 3 0 1 0 

och bondgård  

17. Spel, pussel   2 2 0 0 

och rit och klipphylla 

18. Samlingsbänkar 2 1 0 1 

i vilorummet 

19. Cirkelmatta och 3 1 0 0 

 klosskuddar 

20. Musik, Johnblund, 3 1 0 0 

Madrasskåp 

 

Summa av ikoner 36 19 11 17 
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Förskola A 

Avdelning 2 

UTRYMME                                            BORTFALL 

1. Vindfång med bänkar 2 2 2 0 

2. Hall med byrå 2 1 2 0 

3. Hall  0 3 1 0 

4. Groventré  1 2 0 1 

5. Toalett  1 2 0 1 

6. Lekrum  2 1 1 1 

7. Dockhus  1 1 2 0 

8. Klossar   2 1 1 0 

och bord med petshops  

9. Diskbänk med 1 2 1 0 

målarfärger 

10. Bokhylla  1 2 1 0 

11. Bänkar o. soffor 1 1 1 1 

12. Datorhörna 4 0 0 0 

13. Soffgrupp 1 1 2 1 

14. Bord med slott 2 0 1 1 

15. Ritbord  3 0 0 1 

16. Kansli  0 2 2 0 

17. 6 års toalett 2 0 2 0 

18. Korridor och 1 2 1 0 

bänk för utklädningskläder 

19. Vilorum, bilar, barbies 3 0 0 1 

20. Vilorum, ribbstolar, nät3 0 0 1 

21. Hemkök med dockor 2 1 0 1 

22. Matbord  1 3 0 0 

23. Lego, Legofriends, 2 1 2 0 

      Klicks, Plus 

24. Spel, puzzle, 3 1 0 0 

      Aktivitetsådor 

25. Samma i annan 2 1 1 1 

      Vinkel 

26. Köket  4 0 0 0 

27. Matsal, skåp 2 1 0 1 

 Med förskolematerial 

 

Summa av ikoner 48 32 23 11 
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Bilaga 6 
 

Förskola B 

Avdelning 1 

UTRYMME                                            BORTFALL  

1. Lekhörna i hallen 4 1 0 0 

2. Toalett  1 1 2 0 

3. Hall, halt golv 2 1 2 0 

4. Kök  2 0 0 3 

5. Ingång  2 0 0 3 

6. Akvarium  2 0 0 3 

7. Utgång  2 0 0 3 

8. Groventré  1 0 0 4 

9. Anslagstavla 1 0 0 4 

10. Ritbänk  1 0 1 3 

11. Ritbänk   2 0 1 2 

12. Matbord  2 0 0 3 

13. Leksakshylla 4 1 0 0 

14. Spel och pusselhylla 4 0 1 0 

15. Bord med bondgård på 3 0 0 2 

16. Dockhus  4 1 0 0 

17. Hörna m. tågbana 2 0 3 0 

18. Soffa  3 0 0 2 

19. Soffa  3 0 0 2 

20. Samlingsplats 3 0 0 2 

21. Dockvrå i bursprång 3 0 0 2 

22. Målarrum 1 0 0 4 

23. Målarrum 1 0 0 4 

 

Summa av ikoner 53 5 10 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskola B 

Avdelning 2 
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UTRYMME                                            BORTFALL  

1. Personalens arbetsbord 2 1 0 1 

2. Matbord  2 2 0 0 

3. Hall  3 1 0 0 

4. Hall  2 1 1 0 

5. Toalett  3 1 0 0 

6. Spel och pusselhylla 3 0 1 0 

7. Bokhylla  1 2 1 0 

8. Lådor med material 3 1 0 0 

9. Matbord  4 0 0 0 

10. Bord med legofriends 3 1 0 0 

11. Vrå  1 1 2 0 

12. Dockvrå  4 0 0 0 

13. Dockvrå  2 1 1 0 

14. Soffan  4 0 0 0 

15. Låda med madrasser 3 0 1 0 

16. Bilmatta, leksakshylla 2 0 2 0 

17. Samlingsplats 3 1 0 0 

18. Bursprång med 1 0 3 0 

      leksaker      

22. Målarrum 4 0 0 0 

23. Målarrum 4 0 0 0 

 

Summa av ikoner 54 13 12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


