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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att skapa förståelse för den fysiska inomhus-

miljöns betydelse för barns samspel i den barninitierade leken. För att skapa 

denna förståelse har vi intervjuat pedagoger för att få deras uppfattningar om 

detta. Vi har även observerat den fysiska inomhusmiljön för att upptäcka dess 

betydelse för barns samspel i den barninitierade leken. Detta studerades 

genom semistrukturerade intervjuer med pedagoger och ostrukturerade 

observationer av den fysiska inomhusmiljön. Resultatet visar att pedagogerna 

är överens om att miljön spelar en viktig roll för att kunna skapa samspel 

mellan barn. Resultatet visar även att pedagogers utformning av miljön är av 

betydelse för barns samspel genom att barnen ständigt är beroende av miljön 

för att kunna samspela tillsammans med andra barn. Den slutsats vi kunnat 

dra av vår studie är därför att den fysiska inomhusmiljön är viktig för barns 

samspel i den barninitierade leken. Genom den fysiska inomhus miljön kan 

pedagoger stötta barn i deras samspel med varandra vilket i sin tur leder till 

lärande och utveckling.  

 

Nyckelord: barninitierad lek, fysisk inomhusmiljö, förskola, miljö, pedagoger, 

samspel, utformning 
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 Inledning  
I förskolans läroplan, Lpfö98, nämns leken som ett redskap för lärande och 

utveckling (Skolverket, 2016). Det skrivs även att barn genom lek stimulerar 

förmågan att samarbeta, lösa problem och kommunicera (a.a.). Genom leken 

ges barn en möjlighet att utforska sin omvärld, bearbeta intryck och 

erfarenheter, kommunicera och samspela med andra (Björklid, 2005). 

Begreppet pedagogisk miljö innefattar fysisk utformning och material men 

även samspel mellan barn och vuxna och mellan barn (Pramling Samuelsson 

och Sheridan, 1999). Författarna menar att den pedagogiska miljön ska 

underlätta, stimulera och utmana barns lärande (a.a.). Strandberg (2006) 

skriver att miljön bör vara utformad så att det är möjligt att skapa dialoger, 

förhandlingar, samspel och reflektion. En miljö där man möts ansikte mot 

ansikte är det bästa verktyget för att utveckling och lärande ska främjas (a.a.). 

Tillsammans med andra ges barn en möjlighet att upptäcka vad de kan, vilket 

kan ske i den barninitierade leken (Strandberg, 2006). I denna studie har vi valt 

att använda oss av begreppet barninitierad lek istället för fri lek. Detta är på 

grund av att den så kallade fria leken sällan är fri genom att pedagogerna styr 

på olika sätt vilket vi sett vid vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Pedagogernas styrning kan exempelvis vara att de bestämt vilket material som 

finns på förskolan, när det finns tid för fri lek och dylikt.  

 

Anledningen till att vi valt att fördjupa oss inom detta ämne är att vi båda 

finner det intressant med förskolans fysiska inomhusmiljö. Genom vad 

tidigare forskning presenterat har vi fått förståelse för att en genomtänkt 

utformad miljö lockar till kontakt och samspel (Granberg, 2004). För att leken 

ska kunna utvecklas så är förutsättningen den sociala och pedagogiska miljön 

(Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997).  Under vår utbildning 

har vi fått förståelse för lekens, samspelets och miljöns betydelse genom 

litteratur och föreläsningar. På grund av det vi läst och vad tidigare forskning 

påvisat har vi kunnat förstå att detta är ett viktigt område att studera och 

fördjupa vår kunskap kring. Grunden till vår problemformulering är tredelad. 

Den består av förskolans fysiska inomhusmiljö, den barninitierade leken och 

barns samspel. En genomgång av tidigare forskning har visat på att dessa tre 

delar står i relation till varandra. Exempelvis menar Brodin och Lindstrand 

(2008) att pedagoger i förskolan har begränsningar och restriktioner kring 

miljön vilket kan styra förskolans vardag. Detta gör att leken ständigt blir 

drabbad (a.a.). Genom detta kan vi se hur betydelsefull förskolans fysiska 

inomhusmiljö är och att den påverkar barns samspel i den barninitierade 

leken. En nyfikenhet har väckts hos oss inom detta område och vi ställer oss 

därför här frågande till vilken betydelse förskolans fysiska inomhusmiljö har 

för barns samspel i den barninitierade leken. Vi anser att en kunskap om 

förskolans fysiska inomhusmiljö och dess betydelse för barns samspel i den 

barninitierade leken underlättar yrkesprofessionen. Har vi en kunskap om 



  

 

2 
 

detta så kan vi anpassa miljön och därigenom utmana och utveckla barnen i 

deras samspel i den barninitierade leken.  
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 Forskningsöversikt 
Utifrån tidigare forskning har det framkommit att begreppen miljö och 

samspel hänger samman (Grahn et. al., 1997; Granberg, 2004; Strandberg, 

2006). Vi har därför valt att i denna del ta upp vad tidigare forskning 

presenterar om barns samspel i den fysiska inomhusmiljön. Sedan tar vi upp 

forskning om pedagogers utformning av miljön och dess betydelse för den 

barninitierade leken samt barns samspel i den barninitierade leken. Genom att 

presentera dessa teman vill vi ge en bild av vad tidigare forskning kommit 

fram till inom det område vi valt att studera.    

 

Samspel i den fysiska inomhusmiljön 

Flera forskare (Brodin & Lindstrand, 2008; Granberg, 2004) menar att genom 

förskolans fysiska inomhusmiljö ges barn en möjlighet att samspela 

tillsammans och därför måste den vara genomtänkt. I vissa miljöer kan och får 

alla barn vara med och leka och i andra miljöer blir en del barn uteslutna 

(Brodin & Lindstrand, 2008). Författarna menar att det kan vara intressant att 

fundera över vad i miljön som styr möjligheten att delta och om alla barn har 

möjlighet att medverka i leken. För barn med funktionsnedsättningar spelar 

miljöns utformning en viktig roll, eftersom det där ofta finns begränsningar 

som är avgörande för barns möjligheter till lek i förskolan. Detta kan göra att 

dessa barn inte kan ingå i ett samspel i samma mån som de andra barnen (a.a.). 

Stanton-Chapman (2015) lyfter att det även är viktigt att pedagogerna 

introducerar material i den fysiska miljön för att alla barn ska få förståelse för 

vad man kan göra med det. Hon lyfter exempel där barns samspel leder till 

konflikter genom att alla barn inte har samma erfarenheter och förståelse av 

olika material (a.a.).  

 

Eriksson Bergström (2013) har genomfört en studie på tre olika förskolor. I 

hennes avhandling kan man läsa att barn upptäcker vilka handlings-

erbjudanden som finns i en miljö (a.a.). Med begreppet handlingserbjudanden 

menas relationen mellan individen och miljön (Linderoth, 2004). Eriksson 

Bergström (2013) skriver att i samspel med varandra och miljön förhandlar, 

utvecklar och upptäcker barnen nya handlingserbjudanden. Detta sker i högre 

grad i miljöerna som är mer oplanerade och mindre statiska (a.a.). Nordin-

Hultman (2004) skriver även om vikten av att se på handlingserbjudanden ur 

olika synvinklar. Författaren skriver att barn även har en relation till 

materialen som interagerar med barnen. Barn gör inte så stor skillnad mellan 

det materiella och den mänskliga världen, utan de kommunicerar ofta med 

leksaker som de har i kring sig (a.a.).  

 

Barns lek kan ta tid och man bör inte avbryta dem mitt i den vilket kan vara 

komplext i verksamheten (Brodin och Lindstrand, 2008). Författarna skriver att 

det finns flera olika saker som kan påverka om barn kan samspela eller inte i 
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förskolan. I dagens förskoleverksamhet är lokalerna många gånger väldigt små 

samtidigt som barngrupperna är väldigt stora. Dessutom är personaltätheten 

många gånger låg. Dessa saker leder till att barns lekar ofta måste avbrytas. 

Författarna menar att barn i förskolan ofta behandlas som grupp och det är 

sällan man behandlar dem som individer. Personaltätheten på förskolan 

påverkar bland annat i vilken utsträckning som barnen behandlas som 

individer eller grupp. Är personaltätheten hög så finns det större möjlighet att 

varje enskilt barn blir sett och lyssnat på. Då personaltätheten är låg så kan 

påföljden bli en mer regelstyrd förskola, för att man ska få den dagliga 

verksamheten att gå ihop (a.a.).  

 

Haldén (2014) har genomfört en studie som syftade till att fördjupa 

kunskaperna kring de yngsta barnens kommunikation med varandra. I hennes 

studie kan man läsa att samspel och kommunikation sker mellan barnen på 

olika ställen och olika sätt. Bland annat så skriver hon att barnen haft djup och 

viktig kommunikation vid en grind i hallen, en backe, ett rum utan så mycket 

inredning och i en stor leksaksbil som stod i förskoleavdelningens mest 

centrala rum. Hon har tolkat det som att samspelen har skett av olika 

anledningar. Dessa kunde bland annat vara för att ett barn ville få tillträde till 

en lek eller för att skapa en gemensam handling (a.a.). 

 

Pedagogers utformning av miljön och dess betydelse för 
den barninitierade leken 

Pedagogerna är de som har det största ansvaret för att förskolans fysiska 

inomhusmiljö ska vara spännande och anpassad efter rådande barngrupp 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2007). Det pedagogerna bör göra för att förstå hur 

dessa mötesplatser kan skapas är att de kontinuerligt observerar hur och vad 

barnen gör. Man kan förslagsvis utgå ifrån frågor som rör var barnen leker och 

vilket material som används. Genom att pedagoger observerar barnen kan de 

se när de bör förändra miljön för att barnen ska kunna lockas till lek (a.a.). 

Även Strandberg (2006) skriver om vikten av att pedagoger uppmärksammar 

förskolors olika rum eftersom de i hög utsträckning påverkar barns lärande. 

Författaren menar att ett rum kan underlätta för lärande medan ett annat rum 

kan försvåra för lärande. Genom att förändra miljön på förskolan så kan man 

underlätta för barnens utveckling. Strandberg skriver att man kan se om en 

miljö är utformad för lärande och samspel genom att utgå från olika frågor då 

man observerar. Dessa frågor kan vara: Vilka samspel är möjliga i rummet? 

Hur kan barnen relatera till varandra i rummet? Hur kan barnen samspela 

med pedagogen i rummet? Författaren lyfter att man bör komma ihåg att det 

inte finns någon modell för en god lärandemiljö, eftersom alla förskolor har 

olika barngrupper. Därför anser Strandberg även att man inte bör lägga ner tid 

på att förändra en lärandemiljö i förväg, innan man sett barngruppens 

intressen (a.a.). 

 

Haldén (2014) nämner i sin studie att det är olika akustik i olika rum på grund 

av exempelvis mycket eller lite textilier. Hon påpekar att barnen kan välja att 

ha en lek i ett visst rum på grund av dess akustik (a.a.). Granberg (2004) lyfter 
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också ljudnivå och akustik och menar att pedagogerna måste ha ljudnivå i 

åtanke vid planering och utformning av miljön. Hon menar att det är viktigt 

att förskolans miljö utstrålar harmoni för att fungera lekstimulerande (a.a.).  

 

Då man förstår att barn har meningsfulla relationer till den fysiska världen så 

förstår man även varför miljön är viktig (Nordin-Hultman, 2004). Leken ger 

barn en möjlighet att bearbeta sådant de varit med om. Författaren menar att 

det är viktigt att de som arbetar i förskolor förstår att det är deras ansvar om 

barnen leker eller inte. Därför bör pedagoger fundera över hur man 

organiserar dagen. Ofta är dagen inrutad och de vuxenstyrda aktiviteterna är 

så många att barnen till slut förstår att det inte är någon mening att börja leka 

(a.a.). 

 

Enligt Granberg (2004) ska förskolan komplettera hemmet genom att ge barnen 

möjligheter till att möta och testa saker som de kanske inte möter i sitt hem. 

Författaren menar att förskolan absolut inte ska utformas hemlikt såsom det 

gjordes tidigare utan att den ska utgå ifrån barnen. Barnen ska inspireras, 

lockas och utmanas till lek genom den fysiska miljön. Pedagogerna måste 

planera så att den fysiska inomhusmiljön innehåller platser för olika typer av 

lekar. Barnen ska kunna leka vilda och lugna lekar men även finna platser för 

att kunna vara ifred. Författaren lyfter även hur pedagoger väljer att placera 

lekmaterial och att det har stor inverkan på hur leken utvecklas och stimuleras. 

Det är av vikt att materialet ser fint och inbjudande ut och står i barnens höjd 

för att de ska kunna se och plocka fram materialet själva (a.a.). Eriksson 

Bergström (2013) har kunnat se att på förskoleavdelningar där ordning och 

reda i barngruppen och på avdelningen är viktigt så minskas barnens 

handlingserbjudanden och delaktighet i utformning av miljön. För att 

strukturera och organisera barngruppen så utformas den fysiska miljön på 

olika sätt. På förskoleavdelningarna finns tydliga normer om när och vad man 

får göra genom vad den fysiska miljön utstrålar. Eriksson Bergström lyfter 

också att när en miljö tydligt sänder ut vad som förväntas ske där så innebär 

det också restriktioner och regler. 

 

de Jong (refererad i Björklid, 2005) menar att genom utformningen av miljön 

kan man visa respekt för barnet. Utformningen ger barnen en möjlighet att 

vara ostörda, kunna välja själva, att ha kontroll över situationen, att ha 

utrymme för bullrig lek och för lek i olika stora grupper. Olika miljöer kan 

bidra med olika lärandesituationer för barnen. Genom en trång miljö ges 

barnen möjlighet att öva sig på hänsynstagande, men det kan även bidra till 

konflikter. Att det skapas en konflikt i detta läge kan vara eftersom att trängsel 

innebär en stressfaktor, vilket kan göra det svårare för barn att samspela. (a.a.). 

I Laikes (1995) doktorsavhandling har han visat på att barns välbefinnande 

påverkas av den fysiska miljön. I avhandlingen beskrivs de tre olika 

miljöfaktorerna väldigt ingående och därför har vi valt att lyfta denna 

forskning. Laike kunde se att det var tre olika miljöfaktorer som påverkade 

barns välbefinnande. Dessa var komplexitet, helhet och rumslighet. 

Komplexitet handlar om hur pass belamrat ett rum är av olika saker och hur 

det kallar på vår uppmärksamhet. Helhet innebär att inredning och möblering 
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har komponerats så att man får ett intryck av sammanhang. Rumslighet står 

för vår upplevelse av ett rums volym och dess placering av fönster.  En miljö 

som har hög komplexitet och hög helhetsfaktor anses enligt Laike vara en god 

miljö. Men samtidigt menar Laike att ett rum med hög komplexitet kan vara 

mer stressigt. Det han kunde se i sin avhandling var att i förskolor där 

pedagogerna inte utformat den fysiska miljön som en helhet mådde barnen 

sämre och de blev mer utåtagerande och stressade (a.a.). 

 

Barns samspel i den barninitierade leken 

Engdahl (2010), Haldén (2014) och Strandberg (2006) skriver om vikten av 

samspel. Strandberg (2006) menar att det är genom samspelet som barn 

kommer i kontakt med språket och förståelsen för dess vikt som ett socialt 

verktyg. Det är genom interaktion med andra som barn kan förses med 

språket. Strandberg menar att ”de förskolor och skolor som skapar många 

samspel mellan barn och vuxna, och mellan barn och barn kommer därför att 

skapa en kraftfull plattform för barnets lärande och utveckling” (2006 s. 49). 

Även Haldén (2014) lyfter samspel och kommunikation. Författaren skriver att 

det är viktigt att se hur och när barn kommunicerar med varandra. Författaren 

menar att barn kommunicerar och samspelar på många olika sätt, inte bara 

genom det verbala. Det sker genom blickar, kroppsspråk och dylikt. Det är 

viktigt att man som pedagog är medveten om alla olika kommunikationssätt 

för att kunna uppmärksamma de samspel som uppstår mellan barnen (a.a.). 

Engdahl (2010) har genomfört en studie som behandlar samspelet i den 

barninitierade leken med de yngsta barnen. Forskaren menar att man genom 

leken kan förstå barns sampel med kamrater. Under själva leken så använde 

sig barnen av olika sätt att kommunicera för att kunna fortsätta samspela. De 

använde sig av imitation, improvisation, förhandling och tog andras 

perspektiv.  Forskaren har sett hur barn som ännu inte har språket, 

kommunicerar och samspelar med varandra. Engdahl har kunnat se att då ett 

barn skrattar så intresseras de andra barnen och vill komma och leka. 

Ögonkontakt är något som även har visats vara effektivt för att barn ska börja 

leka. Skrattet är något som kan göra att barnen förstår vad som är uppskattat, 

och det kan då leda till imitation och därigenom ytterligare samspel. Forskaren 

kunde även se att kommunikationen förstärkes genom användandet av 

leksaker och föremål för att bjuda in till lek (a.a.).   

 

Imitation är en viktig del i barns lärande (Björkman, 2004; Strandberg, 2006; 

Vygotskij, 1995). När ett barn får uppleva då människor hjälper varandra kan 

barnet utveckla en förmåga att hjälpa andra (Strandberg, 2006). Om ett barn 

har möjlighet att växa upp i en gemenskap där samspel mellan individer är 

vanligt, så finns det en stor chans att barnet kommer att imitera dessa. 

Strandberg menar att om de vuxnas samspel är bra så behöver vi inte lära 

barnen om hur samspel ska gå till (a.a.). Tillsammans med andra så kan barn 

upptäcka vad de kan (Vygotskij, 1995). För att förklara detta ytterligare så 

lyfter Vygotskij något som han kallade den proximala utvecklingszonen. Detta 

innebär att barnet, tillsammans med andra, kan prova och imitera det som hen 

ännu inte klarar av själv. Denna zon kan beskrivas som ett rum som endast 
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kan skapas genom samarbete. Genom detta så kan barnets tankearbete börja, 

eftersom barnet delar en upplevelse med ett annat barn eller vuxen, vilket gör 

att barnets inre utveckling kan utvecklas (a.a.). Björkman (2004) skriver att 

imitation är en del i inlärningen för ett barn. Författaren menar att när ett barn 

tittar på en kompis och härmar så lär den sig många gånger något nytt, vilket i 

sin tur är en del i samspelet (a.a.). Genom samspel har barn möjlighet att 

reflektera tillsammans, göra olika tankar synliga och det kan uppstå en enskild 

eller gemensam förståelse för ”görandet” (Lenz Taguchi, 2005). 

 

För att samspelet ska fungera i den barninitierade leken så måste barn ta 

hänsyn till de sociala lekreglerna (Knutsdotter Olofsson, 2003).  Författaren 

menar att man måste hålla sig till tre olika regler för att en lek inte ska 

upphöra. Dessa är samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Samförstånd 

innebär att man är överens med sin kamrat om att man leker och vad man 

leker. Ömsesidighet innebär att leken utspelar sig under lika betingelser på 

jämställd nivå, oberoende av ålder och styrka. Med turtagande syftar man på 

att det inte bara ska vara en som bestämmer eller hittar på vad man ska leka 

utan man måste turas om (Knutsdotter Olofsson, 2003). Eriksson Bergström 

(2013) skriver att när det finns material i ett rum som har många olika 

handlingserbjudanden så måste barnen tillsammans förhandla om hur 

materialet ska fungera i en viss lek. De måste föra ett samspel och en 

kommunikation om materialet för att skapa en gemensam handlingsram för 

leken. Hon lyfter dock att det inte alltid är helt lätt för barnen att tillsammans 

förhandla om dessa typer av material eftersom att det kan vara svårt att 

komma överens (Eriksson Bergström, 2013). Barn som samspelar med 

kamrater i en engagerad lek lär känna varandra, något som ger trygghet och 

glädje (Harvard & Jensen, 2009).  

 

Stanton-Chapman (2015) menar att pedagogerna i förskolan är ansvariga för 

att tillämpa samspel mellan alla barn i förskolan. Hon lyfter att det är viktigt 

att pedagogerna är delaktiga i leken för att kunna stötta och hjälpa barnen i 

deras samspel med varandra (a.a.). Även samspelet mellan pojkar och flickor 

är intressant att reflektera över (Sandberg & Vuorinen, 2008). Det är förskolans 

miljö som ska möjliggöra ett samspel mellan pojkar och flickor (a.a.). 
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 Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för miljöns betydelse för barns 

samspel i den barninitierade leken. Vi har brutit ner vårt syfte till två 

frågeställningar som kan skapa denna förståelse:  

 

- Vad har pedagoger för uppfattningar om förskolans fysiska 

inomhusmiljö och dess betydelse för barns samspel i den barninitierade 

leken?  

 

- Påverkar inomhusmiljön barns samspel i den barninitierade leken, i så 

fall hur?  
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 Metod 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi valt metoder som vi 

anser lämpliga för dessa. Syftet med studien var att genom intervjuer med 

pedagoger kunna skapa en förståelse för vilken uppfattning pedagoger har av 

den fysiska inomhusmiljön och dess betydelse för barns samspel i den 

barninitierade leken. Genom observationer har vi kunnat skapa en förståelse 

för hur den fysiska inomhusmiljön påverkar barns samspel. Vi redogör för 

metodval, urval, forskningsetiska överväganden, genomförande, analysarbete 

samt vår metoddiskussion.  

 

Metodval 

Stukát (2011) lyfter att man kan använda sig av flera olika metoder i sin studie. 

Detta kan göra att datamaterialet från de olika metoderna kompletterar 

varandra och man belyser sitt studieobjekt från fler perspektiv. Han lyfter 

också att detta gör att forskningens validitet ökar (a.a.). Vi valde att kombinera 

två metoder, intervjuer och observationer för att kunna belysa vårt 

studieobjekt. Vi ville få förståelse för miljöns betydelse för barns samspel i den 

barninitierade leken. Genom intervjuer med sex stycken pedagoger har vi fått 

deras uppfattningar om förskolans fysiska inomhusmiljö och dess betydelse 

för samspelet i den barninitierade leken. Genom observationerna ville vi se 

vilken betydelse den fysiska inomhusmiljön har för samspelet i den 

barninitierade leken. 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer då dessa enligt Bryman 

(2002) används när man vill komma åt informanters synsätt och uppfattningar. 

De kvalitativa intervjuerna är flexibla och kan avvika från intervjuguiden 

genom att man kan ställa följdfrågor utefter informanternas svar (a.a.). Vi 

valde att använda oss av ostrukturerade och icke-deltagande observationer. 

Ostrukturerade observationer innebär att man inte använder sig av någon typ 

av observationsschema (Bryman, 2002). Istället skriver man så detaljerat som 

möjligt hur deltagarna beter sig i en miljö. Icke-deltagande observationer 

betyder att man som observatör inte medverkar i det som sker i miljön (a.a.).   

 

Vi har även genomfört en pilotstudie för att se om vårt ämne går att studera. 

Vi har testat att göra observationer och intervjuer och genom detta såg vi att 

ämnet går att studera. Vi såg att det fanns ett behov av att utöka 

intervjufrågorna vilket gjorde att vi la till en avslutande fråga. Det blev även 

synligt för oss att det är av vikt att spela in intervjuerna för att kunna lyssna på 

dem igen under analysarbetet. Vi valde att ta med datamaterialet från denna 

pilotstudie i vårt resultat. 
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Urval 

Våra intervjuer har genomförts med utbildade förskollärare i en mindre 

kommun. Förskoleavdelningarna har olika typer av barngrupper; de yngsta, 

de äldsta och så kallade syskongrupper. Vi har genomfört sex intervjuer och 

sex observationer på olika förskolor. Vi valde att intervjua förskollärare då de 

har en liknande pedagogisk utbildning. Detta då de ofta är väl insatta i 

förskolans läroplan och dess riktlinjer. Eftersom vi har genomfört vår studie i 

en mindre kommun så har vi även använt oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Då man använder sig av bekvämlighetsurval så betyder 

det att man använder sig av individer som är tillgängliga (Bryman, 2002). 

Kommunen har sex stycken förskolor och därför ville vi intervjua en 

förskollärare vid varje förskola för att få en så bred bild som möjligt. Vi gjorde 

inte ett aktivt val när det gäller informanternas kön eller tidigare 

arbetslivserfarenhet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vi informerade förskolecheferna för respektive förskola om vår studie och dess 

syfte, samt att vi ville intervjua förskollärare och observera på respektive 

avdelning. Detta fick vi godkännande till. Innan genomförandet av 

intervjuerna och observationerna så skickade vi ut ett missiv via mail till de 

förskolor vi önskade att studera. Där belyste vi Vetenskapsrådets etiska 

principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008). Detta handlar om att vi 

var tvungna att informera föräldrarna samt få deras godkännande för deras 

barns deltagande. Innan vi började med genomförandet av vår studie så 

informerade vi informanterna innan om att deras deltagande var frivilligt. Vi 

informerade även om att vår insamlade data endast skulle användas till 

forskningsändamålet och att vi skulle avidentifiera informanterna men att vi 

inte kan garantera total anonymitet. Eftersom vi observerat med penna och 

papper så innebär det att barnen inte går att identifiera. Uppsatsens data och 

resultat kan eventuellt komma att användas till ett annat projekt men de 

forskningsetiska råden kommer fortfarande att tillämpas. Intervjupersonerna 

och vårdnadshavarna informerades om detta när vi beskrev nyttjandekravet.  

 

Genomförande 

Vi har genomfört tre intervjuer och tre observationer var. Vid intervjuerna 

använde vi oss av en semistrukturerad intervjuguide. Bryman (2002) skriver 

att en semi-strukturerad intervju utgår ifrån några frågor och teman som man 

vill beröra i intervjun, men att det inte spelar någon roll i vilken ordning 

frågorna kommer och att man kan ställa andra, oplanerade frågor ifall det 

berör intervjuns ämne (a.a.). Vi valde att utgå ifrån några få öppna frågor för 

att istället kunna ställa följdfrågor utifrån vad informanterna delgav oss. 

Följdfrågor är ett sätt att fördjupa samtalet och därmed utveckla svaret till den 

fråga man utgått ifrån (Nihlfors & Wingård, 2005). Bryman (2002) skriver att 

man genom öppna frågor kan få reda på informanternas kunskapsnivå och hur 

de uppfattar en fråga. Detta gör även att man inte leder in informanternas 
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tankar i någon viss riktning. Författaren menar också att öppna frågor passar 

bra när man som forskare inte är insatt i ämnet (a.a.). Stukát (2011) lyfter hur 

man som forskare kan agera vid intervjun och menar att om man ger 

informanterna mer utrymme och spelrum kan det leda till att man får nytt och 

intressant material. Detta hade vi i åtanke vid genomförandet.  

 

Vi genomförde observationerna under olika tider av dagen vilket Bryman 

(2002) anser är viktigt för att få en så djup förståelse som möjligt. Nihlfors och 

Wingård (2005) och Stukát (2011) lyfter att det är av god moral att man öppet 

visar att man observerar en grupp människor. Vi berättade därför för barnen 

att vi observerade vad de gjorde. Vi dokumenterade med hjälp av penna och 

papper. Vidare anser Stukát (2011) att det är viktigt att man har ett fokus att 

rikta sin uppmärksamhet mot när man observerar. Genom att observera kan 

man uppfatta saker och ting på samma sätt som andra gör (Bryman, 2002). 

Författaren menar vidare att om man endast använder sig av intervjuer så kan 

följden bli att man inte får en lika djup förståelse. Om man använder sig av 

ostrukturerade observationer så ökar sannolikheten att man upptäcker saker 

som man inte väntat sig (a.a.). Vi valde att observera i förskolans alla miljöer 

där det pågick en lek.  

 

Analysarbete 

Vi har transkriberat vårt datamaterial från intervjuerna och observationerna 

och sedan analyserat detta tillsammans. Vi har läst datamaterialet flera gånger 

för att finna mönster och ordning vilket Nihlfors och Wingård (2005) menar är 

grundläggande. Rennstam och Wästerfors (2011) lyfter tre grundläggande 

arbetssätt för att skapa samhällsvetenskapliga analyser. Dessa är att sortera, 

reducera och argumentera (Rennstam och Wästerfors, 2011). Vi valde att först 

gå igenom varje fråga och informanternas svar till dessa. Då såg vi tydliga 

kategorier som vi sorterade datamaterialet i. Detta underlättade vårt 

analysarbete. De kategorier vi upptäckte var: mötesplatser, förhållningssätt, 

material samt svårigheter med utformningen av den fysiska inomhusmiljön. 

Dessa kategorier berör de områden som informanterna lyfte i intervjuerna. 

Genom att vi delade in materialet i olika kategorier underlättades arbetet med 

att jämföra empirin och hitta likheter och skillnader. All empiri användes inte 

utan reducerades bort. Rennstam och Wästerfors (2011) menar att detta är 

nödvändigt då allt inte är relevant. 

 

Metoddiskussion 

Metoderna vi valt har gjort att vår förståelse för miljöns betydelse har ökat. 

Genom observationerna har vi kunnat se praktiska exempel på det som 

framkommit i pedagogernas intervjusvar. Vi anser att de kvalitativa 

intervjuerna med en semistrukturerad intervjuguide har varit ett bra metodval 

för vårt syfte. Vi upplever att det var tillräckligt att genomföra sex intervjuer. 

Genom de öppna frågorna kunde vi uppnå en mättnad i intervjusvaren 

samtidigt som vi fick en bred bild om pedagogernas uppfattningar kring 

förskolans fysiska inomhusmiljö och dess relation till barns samspel i den 



  

 

12 
 

barninitierade leken. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att man i 

intervjusvaren ska uppnå en mättnad. Detta betyder att man kan känna igen 

olika svarsmönster som återkommer fast forskningsresultatet gjorts oberoende 

av de individer man valt (a.a.). Vid några tillfällen var vi tvungna att leda 

informanten tillbaka till ämnet. Detta är något som Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) lyfter att man kan behöva göra. Att spela in intervjuerna visade 

sig vara ett bra verktyg för transkribering och analysering av empirin. Alla 

våra informanter godkände inspelning och vi behövde därför inte enbart föra 

anteckningar. Vi hade dock i åtanke att det skulle kunna uppkomma tekniska 

problem så vi valde därför att komplettera varje intervju med anteckningar. Vi 

valde att genomföra intervjuerna enskilt för att informanterna inte skulle 

känna sig i underläge. Då vi inte har erfarenhet av att genomföra intervjuer så 

kunde vår intervjuteknik förbättras. Till exempel så såg vi vid transkriberingen 

att studien hade gynnats om fler följdfrågor ställts. Att ställa följdfrågor gör att 

man kan nå pedagogernas uppfattningar djupare (Stukát, 2011). Om vi hade 

genomfört intervjuerna tillsammans hade möjligheterna till följdfrågor ökat 

men vi hade också kunnat förbereda möjliga följdfrågor innan genomförandet. 

Detta tänkte vi inte på innan vi genomförde intervjuerna. Vid transkriberingen 

kunde vi även se att en av intervjufrågorna inte var lika öppen som de andra. 

Den frågan kunde uppfattas ledande. Våra informanter svarade utvecklat på 

frågan och vi upplever att det var deras egna åsikter som framkom. Vi erbjöd 

inte informanterna intervjufrågorna i förväg. Två av informanterna 

efterfrågade dock intervjufrågorna och vi uppfyllde deras önskning. Detta 

gjorde vi för att vi inte ville riskera att förlora dessa informanter då det inte 

finns så stort utbud av förskollärare i denna kommun. Vi kunde se att en av 

dessa två gav mer utvecklade svar än de andra informanterna. När 

informanterna fick tid att fundera över frågorna i förväg så fanns det en risk att 

vi inte skulle få deras åsikter utan det de ansåg att vi ville höra. På grund av 

detta valde vi att inte erbjuda intervjufrågorna. 

  

Att genomföra observationer är något som vi anser har ökat vår förståelse för 

den fysiska inomhusmiljön och dess betydelse för samspelet i den 

barninitierade leken. Genom observationerna blev det möjligt att se exempel 

på hur barn faktiskt använder den utformade miljön för att samspela i leken. 

Vi valde att enbart dokumentera observationerna med papper och penna. 

Detta gjorde att det var svårt att hinna se allt som skedde på förskolorna. 

Genom de sex observationstillfällena kunde vi fördjupa vår förståelse för 

informanternas svar genom att vi såg exempel på det som de berättat om i 

verksamheten. Då vi analyserade vår empiri från observationerna så kunde vi 

se att vi haft svårt att studera enbart vår forskningsfråga. Detta gjorde att en 

del material inte kunde användas i studien. Genom att vi observerade i olika 

ålderskonstellationer så kunde vi se att den fysiska inomhusmiljön har 

betydelse för samspelet i den barninitierade leken. Detta har fördjupat vår 

förståelse för förskolans fysiska inomhusmiljö och dess betydelse för samspelet 

i den barninitierade leken. Vi hade kunnat fördjupa oss mer i empirin för att 

kunna utveckla vår analys och tolkning av empirin ytterligare. Vi upplever att 

vårt sätt att analysera empirin har varit ett bra tillvägagångssätt för att 
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fördjupa vår förståelse kring förskolans fysiska inomhusmiljö och dess 

betydelse för samspelet i den barninitierade leken.  
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 Resultat och analys  
Vårt syfte med studien var att skapa förståelse för miljöns betydelse för barns 

samspel i den barninitierade leken. Här redovisas det resultat och den analys 

vi gjort av det empiriska materialet. Vi har intervjuat sex stycken olika 

förskollärare och sedan observerat miljön på deras respektive avdelning. Vi 

presenterar resultatet utifrån de två olika metoderna genom fråge-

ställningarna.  I resultatet utgår vi från de kategorier vi kunde utläsa vid 

analysen. Dessa är mötesplatser i miljön, pedagogers förhållningssätt, 

materialets betydelse för samspelet och svårigheter med utformningen av den 

fysiska inomhusmiljön. Vi tolkar att mötesplatser i miljön, pedagogers 

förhållningssätt och materialet är något som är viktigt för barns samspel.  

 

Pedagogers uppfattningar om förskolans fysiska 
inomhusmiljö och dess betydelse för samspelet i den 
barninitierade leken 

Betydelsen av mötesplatser i miljön 

Alla utom en informant lyfte betydelsen av att skapa flera mötesplatser för att 

barnen ska kunna samspela. Det är viktigt att man har en varierad miljö där 

det finns fria ytor men även platser att vara i fred. Flera små rum ger en 

möjlighet att skapa flera olika mötesplatser. För att skapa mötesplatser så 

används också möbler för att barnen ska kunna stå mittemot varandra. En 

informant säger:  

 
Alltså vår tanke har ju varit att göra plats för möten. Att när vi har utformat miljön 

så har vi ju tänkt så att platserna ska inbjuda till möten. (…) Att man kanske har 

runda bord eller utstick för att de ska kunna stå mittemot varann och lite såna där 

saker.  

 

En informant menar att det är bra att det inte blir så många barn vid varje 

aktivitet för då har barnen större utbyte av varandra och en möjlighet till 

utrymme på ett annat sätt. Detta är något som en annan pedagog har arbetat 

med på sin förskola. Hen har placerat två stafflin bredvid varandra och har 

därigenom kunnat se att barnens samspel har gynnats. En av informanterna 

menar att förskolan handlar om att lära tillsammans. Informanten säger: 

 
Det jag vill säga är att förskolan handlar om att lära tillsammans och jag tycker att 

jag ser exempel på Vygotskijs utvecklingsteori dagligen. Alltså att barnen lär av 

varandra. Det är så härligt att se.  

 

Enligt informanten så inspireras barnen av varandra och hen menar att det är 

en tillgång i förskolan för att ett lärande ska kunna ske. En annan informant 

lyfter också att barn lär av varandra genom att se hur ett annat barn använder 
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ett visst material. Hen menar vidare att det är genom imitation som barn lär 

sig.  

 

En informant lyfter att visionen är att ha en varierad miljö där det finns 

material som tilltalar barnen på olika sätt. Hen vill med hjälp av rum och 

material stimulera sinnena, lärandet och utvecklingen. Det ska finnas ett mjukt 

ställe där barnen kan mysa, aktiviteter barnen kan i ryggmärgen och aktiviteter 

som utmanar dem. Hen menar att detta fungerar som dimensioner av det hen 

vill ge barnen. Vidare menar informanten att det kan vara positivt att det är 

tydligt vad man ska göra på de olika stationerna på förskolans avdelning. Hen 

säger vidare:  

 
De kan ju fokusera på samspelet på ett annat sätt om de inte behöver lista ut, vad 

ska jag göra här? Om det redan är tydligt vad man ska göra på ett visst ställe så då 

kan man ju fokusera på sina sociala kontakter och så där. 

 

Pedagogers förhållningssätt till miljön 

Pedagogers förhållningssätt är något som alla informanter berört mer eller 

mindre uttalat och menar att det spelar en viktig roll. En informant menar att 

den fysiska miljön visar vad pedagogerna på avdelningen står för. Hen 

beskriver det vidare: 

 
Miljön gör ju mycket. Visar vad vi har för någonting, visar vad vi står för och sen 

att man försöker anpassa miljön efter: ”Vad är det för barn vi har just nu? Vad 

tycker de här om att göra? Vad ska vi ha framme? Vad ska finnas tillgängligt?”. Sen 

kanske inte allt är tillgängligt på precis den nivå de är men det ska synas så att de 

kan be om det. 

 

En annan informant berör samma område:  

 
Alltså förskolans miljö tycker jag talar om vilken syn vi har på barnen men också 

vilken kunskapssyn vi har. Och när jag läser läroplanen så fastnar jag ofta för ord 

som utforskande och utmanande. Eller i samspel med.   

 

En av informanterna menar att förskolans inomhusmiljö ska vara flexibel. 

Detta genom att man som pedagog ser var materialet används och därefter 

inreder efter barnens intressen för att gynna samspelet mellan barnen. 

Informanten lyfter ett exempel när de såg att de behövdes en förändring i 

miljön. Pedagogerna på avdelningen kunde se att barnen hämtade material 

från dockvrån till ett annat rum på grund av att de blev störda i det befintliga 

rummet. En annan informant har även kunnat se samma situation. Barnen 

hämtade material ur ett rum och gick till ett annat. Hen tror att det kan vara för 

att det befintliga rummet är för litet. Hen anser att det är viktigt att barn tillåts 

att flytta material för att barnen ska kunna utveckla leken och samspelet. Två 

informanter lyfter att man vid stängningen kan duka upp lekmaterial för att 

förundra och inbjuda till lek på morgonen.  En informant menar att pedagoger 

måste finnas till hjälp då det uppstår konflikter dels genom att hjälpa barnen, 

men även för att fundera över vad som kan ha startat konflikten. Genom att 
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fundera på orsaken till konflikten kan man se om det kan vara miljön som 

måste ändras. Det kan kopplas till vad en annan informant lyfter om 

konflikter. Materialet i en miljö kan vara anledningen till att de uppstår.  

 

Innan en förskola i studien startade så hade de en diskussion kring miljön och 

vad som skulle vara genomgående för förskolan. Informanten menar att det är 

viktigt att inte fastna i sitt tänk kring miljön och att exempelvis genom en 

ommöblering så kan en lek komma igång på ett nytt sätt. Man ska inte vara 

rädd att förändra och ge tid till barnen att prova på. Att ha en levande 

diskussion om förskolans miljö är något som många informanter lyfter som 

viktigt. Något som påpekas av en informant är att man i starten på ett läsår 

börjar med lite lekmaterial för att sedan ta in mer utefter vilka intressen barnen 

har. En informant säger:  
 

Vi försöker tänka till i själva miljön. Vi upplevde ett tag att vår korridor blev ett 

spring i. Och det blev en utmaning för oss. Det är ju liksom inte barnen man ska 

skylla på där utan miljön. Det blir ju hur kan vi förändra miljön för att det ska 

funka och frångå det där springet. 

 

En likhet vi har kunnat se i förskolorna är att man benämner de olika rummen 

med olika namn. Två av förskolorna har genom diskussion gjort aktiva val att 

inte kalla dem de traditionella namnen såsom hemvrå eller byggen. En av 

informanterna menar att namnger man rummen med typiska namn så kan det 

skapa förväntningar på vad som ska ske i respektive rum, till exempel att i 

byggen så bygger man. Har man istället neutrala namn så kan det öppna upp 

till fler lekar och möjligheter.  

 

Att pedagogen måste vara villig att förändra sig själv och miljön samt se sin 

egen del i verksamheten är något som fyra informanter berört. En pedagog vi 

intervjuat lyfter att de i sin aktuella barngrupp har flertalet barn som är i behov 

av stöd på grund av perceptionsstörningar. En perceptionsstörning innebär att 

man har svårigheter med sinnenas förmågor. Hen berättar att de fått hjälp av 

specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som stöttat dem mycket i 

utformandet av förskolans inomhusmiljö. Pedagogen lyfter att de fått tänka 

om mycket i sin verksamhet genom att de tidigare haft en öppen miljö där de 

haft mycket saker som fungerat som inspirerande för barnen. Detta kunde 

exempelvis vara att de hängt upp halsband i taket på de stället barnen kunde 

tillverka sådana. När de ska skapa en trivsam, utmanande och lärorik miljö för 

sin barngrupp idag har arbetslaget helt fått tänka om och utmana sina 

kunskaper och erfarenheter kring detta.   

 

Pedagogens förhållningssätt till genus är något som en informant lyfter. Hen 

säger att de erbjuder både traditionella leksaker såsom bilar och dockor, men 

även föränderligt material. På förskolan ser de ett värde i att behålla de 

traditionella leksakerna eftersom att barnen har en relation till dessa 

situationer och därför måste de kunna leka och bearbeta detta. Hen menar att 

det istället är viktigt att man som pedagog har ett tillåtande och öppet 

förhållningssätt. Genom intervjuerna har vi kunnat förstå att en närvarande 
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pedagog kan fånga upp barnen genom att lyssna in dem i både lek och 

görandet. När man är närvarande så ges också större möjligheter att lyfta fram 

ett barn som kanske inte hörs eller syns så mycket. 

 

Materialets betydelse för samspelet  

Under våra intervjuer har det uppkommit flera olika aspekter på förskolans 

inomhusmiljö och dess uppgifter. En av dessa är säkerhet menar en informant. 

Miljön ska vara säker både för barn och pedagoger. Informanten anser att det 

är den viktigaste uppgiften. I säkerhetsbegreppet ryms exempelvis fallrisk på 

leksaker och vad lekmaterialet innehåller så att det är giftfritt. En annan 

informant berättar att de har barn som skadar andra barn med saker. Detta är 

något som vi anser passar till begreppet säkerhet. Något som både vi och 

informanten anser att man bör ta hänsyn till och anpassa miljön utifrån. Stress 

är en aspekt av den fysiska inomhusmiljön som lyfts av en informant. Hen 

anser att dagens barn upplevs mer stressade och att det är en 

samhällsutveckling. Därför ser hen att förskolans miljö måste fungera 

”dämpande” och att man fokuserar mycket på sinnena för att minska denna 

utveckling.   

 

Materialet ska enligt alla informanter placeras tillgängligt för barnen. En 

anledning till detta är att barnen då tränar sin självständighet genom att de 

själva har möjlighet att plocka fram det material de behöver. Genom detta lär 

de sig även att städa undan. Informanterna menar samtidigt att allt material 

inte kan vara tillgängligt och på barnens nivå jämt. Därför menar de att det är 

viktigt att ha öppna hyllor och materialet synligt för att barnen ska kunna be 

om det. En annan anledning till att ha materialet synligt är att man lätt ska 

kunna byta ut efter vad barnen är intresserade av just nu. Det är även viktigt 

att pedagogen erbjuder och påminner barnen om de material som inte står 

tillgängligt. Vi kan se en likhet i informanternas tankar kring förändring av 

miljö och material. De flesta säger att man som pedagog observerar och deltar i 

barnens lek för att på så vis se vad barnen kan behöva för att utveckla en lek. 

Det kan vara att tillföra en liten detalj eller att göra en större förändring såsom 

en ommöblering som gör att en lek utvecklas och fördjupas. En informant 

säger:  

 
Som pedagog måste man tänka till: ”vad är dom behöver i den här leken för att vi 

ska bygga den vidare?”. Att man är observant och ser vad är det dom gör nu, vad 

är det för lek de har nu och vad är det de kan behöva för att komma vidare i den. 

Och inte att det kanske är jag som tycker det utan man får kolla av barnen, vad är 

det dom behöver för att komma vidare så att det inte är jag som vuxen som ”det 

här är ju fint, det här kan ju vara roligt”, nä det är ju inte säkert att dom har någon 

användning av det.  

 

För att barn ska kunna samspela i den barninitierade leken så bör det finnas 

saker att samspela om. Tre informanter menar att det måste finnas flera 

exemplar av allt material. Ifall det bara finns ett exemplar kan det leda till 

konflikter och även om det är viktigt att barnen lär sig turtagande och att dela 
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med sig så är det viktigare att skapa en lek. Turtagande kan istället tränas vid 

andra tillfällen än vid den barninitierade leken. För att kunna skapa ett 

samspel mellan barnen menar en av informanterna att barnen måste hitta 

samhörighet kring ett material. Informanten menar också att det är viktigt att 

se hur barnen kan samspela med varandra, inte hur man som pedagog kan 

samspela med ett barn. Ibland bidrar inte ett material till den lek som man 

förväntat sig utan det hälls bara ut på golvet enligt två av informanterna. Detta 

kan kopplas till det en annan informant säger om att introducera material. Hen 

menar att man redan vid inskolningen bör vara noga med att introducera alla 

rum och material för att barnen inte ska fastna i ett rum och inte veta vad mer 

som finns tillgängligt. Vi tolkar det som att en anledning till att ett material 

hälls ut kan vara att barnen inte introducerats inför detta och därför vet de inte 

vilka användningsområden materialet har. Samtidigt menar två av 

informanterna att det är viktigt att man funderar över vilka signaler ett 

material sänder ut. Exempel som lyfts är att en soffa kan signalera ”hoppa!” 

och att en rund matta kan signalera ”spring runt på kanten!”. Därför måste 

man kritiskt granska sin miljö för att se vad barnen ser och fundera över vad 

som kan behöva förändras.  

 

Svårigheter med utformningen av den fysiska inomhusmiljön 

Ett mönster vi kunnat utläsa i informanternas svar är att de ser en svårighet 

kring tiden att iordningställa och förändra förskolans fysiska inomhusmiljö 

vilket påverkar barns samspel i den barninitierade leken. Det finns inte nog 

med tid för detta då annat också måste hinnas med. En informant lyfter att 

pedagogerna inte hinner vara överallt och att det därför är viktigt att miljön 

fungerar. Pengar till att förändra är något som också anses vara ett hinder. En 

annan svårighet som uppgetts av informanterna är hur lokalerna är utformade. 

Utformningen blir en begränsning eller ett hinder för de visioner pedagogerna 

har för miljön på sin avdelning. En informant nämner också ljudnivå och 

fläktsystem och menar att detta är en viktig aspekt i den fysiska 

inomhusmiljön. Taken och andra material ska fungera ljudabsorberande för att 

skapa ett bra arbetsklimat. Förskolans rutiner kan även störa utformningen av 

miljön. En informant menar att det är svårt att inreda lekmiljöer där det ska ske 

någon annan aktivitet, så som vila. Det lyfts också att till exempel matbord kan 

vara sådant som stör när man vill utforma sin miljö på avdelningen. 

 

Att skapa en miljö som utmanar alla barn är något som två informanter berör. 

De menar att även om man har en mer åldersindelad barngrupp så har barnen 

olika individuella behov och har kommit olika långt i sin kognitiva utveckling. 

Detta gör att det kan vara svårt att skapa en miljö som utmanar både en 

ettåring och en treåring. Det finns alltid något som intresserar alla barn men 

det kan vara enstaka saker som barnen snabbt tappar intresset för menar en 

informant. Att ha materialet synligt så att det går att plocka fram och bort 

lättsamt är en lösning som lyfts. Dessa två informanter berör också att det är 

viktigt att dela in barngruppen i mindre grupper utefter deras förmågor och 

intressen. Detta kan även göra att samspelet mellan barnen ökar. I de mindre 
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grupperna kan pedagogerna lättare utmana barnen och möta dem mer exakt 

på deras nivå.  

 

Inomhusmiljöns betydelse för samspelet i den 
barninitierade leken 

Betydelsen av mötesplatser i miljön 

I de miljöer som observerats har vi sett olika typer av mötesplatser. Vi har sett 

platser där barnen kan sitta mitt emot varandra, som till exempel lekbord och 

vid skapande. Vi har även sett att när det finns små vrår och rum i rummen så 

skapas konstellationer av barn. Genom våra observationer kan vi tolka det som 

att miljöns utformning är viktig för barns samspel i den barninitierade leken. 

Vi har kunnat se exempel på hur barn använder inomhusmiljön för att 

samspela i den barninitierade leken. Under en observation kunde vi se när 

öppna hyllor kunde bidra till att skapa ett intresse hos ett barn. Hen tittade 

upp på hyllan där portfoliopärmarna stod och kunde klättra upp på hyllan 

nedanför för att nå sin pärm. Barnet började titta i sin pärm på golvet vilket 

lockade dit ett annat barn och de tittade och pekade i pärmen tillsammans. Vid 

flera tillfällen har vi sett exempel på imitation. Det har varit yngre barn som 

imiterat äldre barn genom att de yngre har studerat de äldre innan de 

upprepat handlingen. Vi tolkar detta som att det nödvändigtvis inte har skett i 

relation till den utformade inomhusmiljön.  

 

Materialets betydelse för samspelet 

Vi har kunnat se exempel på när miljön inte inbjuder till ett samspel i den 

barninitierade leken. Under en observation lekte ett barn ”inte nudda golv” på 

klossar. Ett annat barn kom då dit och började köra bil på samma klossar. 

Barnen började diskutera om vems lek som skulle råda och barnet som ville ha 

bil-lek tog alla klossar varpå det andra barnet blev ledsen. Klossarna gavs då 

tillbaka vilket resulterade i att båda lekarna upphörde. Vi tolkar att 

anledningen till att det inte blev ett samspel mellan barnen kan vara för att de 

inte hade samma tankar om materialets användningsområde. En annan orsak 

skulle kunna vara att det fanns för lite av detta material.  

 

Vid en observation kunde vi se att det fanns en samhörighet om en 

leksaksnappflaskas olika användningsområden under en och samma lek. Den 

var ett fiskespö, ett vapen, en nyckel och något som man kunde spruta vatten 

med. I en annan av våra observationer kan man tolka det som att barnen inte 

har hittat samhörighet kring ett material. Följande kunde vi se vid en 

observation:  

 
A springer till bordet med pennor och papper där B sitter. B sitter och tittar ner i 

bordet. A börjar måla och räcker en penna till B. Han fortsätter titta ner i bordet, 

efter en stund tittar han på pennan. Sedan tar han ett papper från bordet och byter 

stol så de sitter mittemot varandra istället för diagonalt. Han tittar aldrig på A. A 

lägger då pennan bredvid Bs hand och räcker fram en ny. A säger ”rita, rita, rita, 
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rita”. Hon drar några streck på hans papper. B plockar efter en stund upp ett lock 

från burken med pennor, sätter det på pennan han fått av A. A fortsätter att måla 

och prata lite, B rullar pennan mellan händerna. Han kliver upp och lägger sig 

under en bänk som är i närheten av bordet. 

 

Vi tolkar detta som att hen sökte kontakt med det andra barnet men det andra 

barnets brist på intresse för materialet gjorde att det inte blev någon 

samhörighet och samspel. För att kunna leka flera barn tillsammans kan det 

vara viktigt att de hittar något som båda tycker om att leka med.  

 

Pedagogers förhållningssätt till miljön 

Under en observation lekte några barn med madrasserna för vila och frågar då 

en pedagog om tillåtelse till detta. Pedagogen svarar ja och barnen fortsätter 

sin lek. Efter en stund kommer en annan pedagog dit och talar om för barnen 

att madrasserna inte är några leksaker varpå hen sedan plockar bort dem. När 

pedagogen har gått tar barnen fram madrasserna igen och fortsätter leken. 

Återigen kommer pedagogen och avbryter leken. Detta kan vi tolka som en 

brist på diskussion mellan pedagogerna kring materialens användnings-

områden. Vi tolkar det också som att det är viktigt att pedagogerna är 

närvarande för att kunna få förståelse för vad barnen gör. Att pedagogen är 

närvarande är något som vi även kunnat se vid ett annat tillfälle. Ett barn har 

kommit på vad som händer om man slår under ett legobord. Ett annat barn 

uppmärksammar detta och härmar. De två barnen skrattar och turas om att 

slå. En pedagog ska förbereda för lunchen och kommer in i rummet. Då säger 

hen till barnen att de inte ska göra så och att det är dags att städa. Denna 

situation kan tolkas som att pedagogen inte har varit närvarande i barnens lek 

och därigenom missat samspelet och lärandet som skett.  

 

Resultatsammanfattning 

Genom intervjuer och observationer har vi fått förståelse för att den fysiska 

inomhusmiljön är betydelsefull för barns samspel i den barninitierade leken. I 

intervjusvaren har vi förstått att miljön måste vara varierad och tillgänglig för 

att utmana och locka barn till lek och samspel. Vid våra intervjuer och 

observationer blir det tydligt att flera mötesplatser ger en möjlighet till samspel 

mellan barn. Detta är något vi har kunnat se vid observationerna då barn har 

skapat flera olika små konstellationer vid dessa mötesplatser. I dessa 

konstellationer kunde vi tolka det som att det skedde djupa lekar och samspel. 

Genom intervjusvaren har vi förstått att pedagogerna arbetar aktivt med att 

skapa mötesplatser. Syftet med dessa mötesplatser är att barnen ska kunna 

samspela i den barninitierade leken. I dessa mötesplatser har vi sett exempel 

på när barn imiterar varandra. Detta lyfts även av informanterna som menar 

att barn inspireras och lär av varandra vid imitation vilket är en tillgång för 

lärandet i förskolan. Vi har förstått att pedagogen har en viktig roll i att se vad 

som kan tillföras för att skapa en lek och fördjupa samspelet mellan barn som 

har liknande intressen. 
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I insamlandet av empiri har vi förstått att pedagogers förhållningssätt till 

miljön är betydande för barns samspel. I intervjusvaren framgår det att det är 

viktigt att man som pedagog är närvarande i den barninitierade leken. Då kan 

man så fånga upp det som sker mellan barnen och se vad som behövs i miljön 

för att kunna utveckla barnens samspel. Detta visade sig också vid 

observationerna då pedagoger avbröt goda samspel då de inte 

uppmärksammat dessa. Informanterna menar att om man är en närvarande 

pedagog så observerar man och deltar i barns lek. Genom detta får pedagogen 

en möjlighet att se vad barnen behöver i miljön för att utveckla en lek. Att 

tillföra något litet i miljön för den barninitierade leken kan göra stor skillnad 

för barnens samspel enligt informanterna.   
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 Diskussion 
Vår studie började i problemformuleringen kring förskolans fysiska 

inomhusmiljö och vilken betydelse den har för barns samspel i den 

barninitierade leken. Denna förståelse ville vi skapa genom intervjuer med 

pedagoger och observationer av miljön. Vi har valt att diskutera miljön och 

materialets betydelse för barns samspel och pedagogers förhållningssätt.  

 

Miljöns och materialets betydelse för barns samspel 

Vi har valt att diskutera miljöns och materialets betydelse för barns samspel 

eftersom både empirin och litteraturbakgrunden visar på relationen mellan 

dessa. Brodin och Lindstrand (2008) skriver om orsaker till att barns samspel 

inte gynnas i förskolan. De menar att lokalernas storlek kan påverka barns 

samspel (a.a.). Genom intervjusvaren har vi förstått att lokalerna ofta måste 

användas till flera olika saker. Informanterna menar att detta gör att det kan bli 

en begränsning för pedagogernas visioner om lekmiljöer och utformandet av 

dessa. Vidare menar Åberg och Lenz Taguchi (2007) att pedagogerna har det 

största ansvaret för att förskolans fysiska inomhusmiljö ska vara spännande 

och anpassad efter den aktuella barngruppen. Vi tolkar det som att utformning 

av den fysiska inomhusmiljön kan vara komplext, då man som pedagog ska 

utforma en spännande miljö samtidigt som man måste ta hänsyn till omsorg 

och rutiner. Genom vår empiri går det att förstå att allt fler barn upplevs 

stressade. Därför är det viktigt att förskolans miljö är dämpande och anpassad 

efter behoven i den aktuella barngruppen. Laike (1995) menar att barns 

välbefinnande påverkas av den fysiska miljön. Miljön måste ha en helhet i 

inredning, form och färg. En miljö som inte har denna helhet kan göra att barn 

mår sämre, blir mer utåtagerande och stressade (a.a.).  

 

Informanterna menar att det är viktigt att ha en varierad miljö där det finns 

material som tilltalar barnen på olika sätt. Detta styrker Granberg (2004) som 

menar att det ska finnas platser för olika typer av lekar. Genom empirin förstår 

vi att detta är något som försöker uppfyllas genom att skapa platser där 

sinnena, lärandet och utvecklingen stimuleras. Granberg (2004) skriver vidare 

att pedagogerna måste utforma miljön så att det finns platser för vilda och 

lugna lekar. Enligt Sandberg och Vourinen (2008) så är det även förskolans 

miljö som ska locka till och möjliggöra ett samspel mellan pojkar och flickor. 

Genom empirin går det att förstå att det är viktigt att skapa platser där det går 

att leka med traditionella leksaker. Genom intervjusvaren har vi förstått att 

pedagogens förhållningssätt till genus kan vara det som är komplext. Som 

pedagog bör man vara tillåtande och öppen eftersom barn ofta har en relation 

till de traditionella materialen. Vi har kunnat se att om pedagoger har ett öppet 

och tillåtande förhållningssätt gynnas leken och därigenom samspelet. Genom 

de kända materialen kan barnen behöva bearbeta saker. Detta är något som 

Nordin–Hultman (2004) även belyser. Samtidigt menar Granberg (2004) att 
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förskolan absolut inte ska utformas hemlikt utan att barnen ska möta och testa 

nya saker. Utifrån detta tolkar vi det som att det är av värde att ha de 

traditionella leksakerna men att man även måste tänka på att förskolans miljö 

ska komplettera hemmet genom nya material. Genom detta kan man förstå att 

miljö och material påverkar barns samspel i den barninitierade leken.  

 

Pedagogers förhållningssätt till miljön 

Vi har valt att diskutera pedagogers förhållningssätt eftersom flera informanter 

menar att förhållningssättet till miljön har en betydande roll för att utveckla 

samspelet mellan barn. Genom våra intervjusvar har vi kunnat förstå att 

pedagoger måste vara uppmärksamma på när miljön bör förändras. Det kan 

handla om att tillföra en liten detalj eller göra en större förändring, exempelvis 

en ommöblering.  Det är av vikt att förskolans inomhusmiljö är genomtänkt 

eftersom det är genom denna som barn ges en möjlighet att samspela 

tillsammans (Brodin & Lindstrand, 2008; Granberg, 2004). Stanton-Chapman 

(2015) menar att pedagoger måste vara delaktiga i leken för att kunna tillämpa 

samspel mellan barn i förskolan. Detta är något som även informanterna lyft 

då de menar att om man är en närvarande pedagog så kan man fånga upp 

barn genom att man lyssnar in dem i både lek och görandet. I vår studie har vi 

kunnat se ett exempel på hur barns samspel kan påverkas om en pedagog inte 

är närvarande i rummet. Då en pedagog inte är närvarande så är det inte heller 

möjligt att se om ett material används för skapa samspel. I observationen hade 

två barn ett djupt samspel som avbröts av en pedagog som ansåg att barnens 

samspel var bus. Genom detta exempel kan det förstås som att det är viktigt att 

vara en närvarande pedagog för att kunna uppmärksamma barns samspel. Ett 

annat exempel vi har sett är då pedagoger har skilda åsikter kring ett materials 

användningsområde. En pedagog var tillåtande medan en annan pedagog ville 

använda materialet till det tänkta användningsområdet. Vi kunde tydligt se att 

barnens samspel blev lidande då pedagogerna inte var eniga.  

 

Hur pedagoger väljer att placera material är något som kan påverka hur leken 

utvecklas och stimuleras (Granberg, 2004). Materialet ska se inbjudande ut och 

stå i barnens höjd för att de ska kunna se och plocka fram detta (a.a.). Flera 

informanter berör materialets tillgänglighet. När materialet är lättillgängligt 

kan barnen samspela och hitta samhörighet. Vi har kunnat se att öppna hyllor 

gynnar barns samspel då barnen kan plocka fram det de är intresserade av 

vilket kan locka fler barn. Informanterna lyfter även att det är viktigt att 

materialet introduceras för barnen. Detta eftersom det annars kan leda till att 

materialet endast hälls ut på golvet och barnen då inte hittar någon 

samhörighet. I empirin framkommer det att man alltid ska introducera nya 

material vilket går att ställas i relation till det Stanton-Chapman (2015) skriver. 

Författaren menar att genom att introducera material får alla barn förståelse för 

vad man kan göra med det. Om ett material inte introduceras kan det leda till 

att konflikter uppstår på grund av barns olika erfarenheter och förståelser av 

det (a.a.). Genom detta kan man förstå att pedagogers förhållningssätt till 

miljön är något som påverkar barns samspel. 
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Avslutningsvis 

Granberg (2004) menar att om förskolans inomhusmiljö är genomtänkt så 

kommer den att locka till samspel mellan barnen. Vi kan se en likhet mellan 

vårt resultat och det vi tagit upp i forskningsöversikten. Pedagogerna i vår 

studie uppfattar miljön som en viktig del för barns samspel i den 

barninitierade leken. I våra observationer har vi kunnat se att barn ofta 

använder sig av ett material för att kunna samspela med ett annat barn. Därför 

är det viktigt att verksamma pedagoger funderar på hur miljön kan bidra eller 

försvåra barns samspel. Om förskolans fysiska inomhusmiljö inte tas hänsyn 

till kan konsekvenserna bli att barns samspel minskar. Genom den här studien 

har vi ökat vår förståelse kring varför miljön ska vara föränderlig. För att 

kunna utmana barnen i deras samspel, lärande och utveckling måste den utgå 

från barnens intressen och behov. 

 

Sammanfattningsvis så har vi genom vår studie kunnat förstå att förskolan 

handlar om att lära tillsammans. Detta kan ske genom imitation och samspel. 

Enligt empirin har förskolans fysiska miljö en betydande roll för barns 

samspel. Miljön bygger på flera olika mötesplatser som gör att barn har 

möjlighet att kunna samspela i den barninitierade leken. Det går alltså att 

förstå att genom miljön skapar barnen ett samspel och ges då möjlighet att lära 

av varandra. Pedagogers förhållningssätt till miljön är av betydelse för att 

barns samspel i den barninitierade leken ska fungera. Utifrån detta skulle det 

vidare vara intressant att studera hur den barninitierade leken används som ett 

verktyg för barns lärande. Detta skulle kunna fördjupa vår kunskap om den 

barninitierade lekens betydelse ytterligare.  
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BILAGA 1: Missiv till 
intervjupersoner 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som går vår sista termin på Mittuniversitetet. Vi 

håller just nu på att skriva vårt examensarbete där vi fokuserar på pedagogers 

utformning av den fysiska inomhusmiljön. Vi är intresserade av att höra om 

och i så fall hur det främjar barns samspel i den barninitierade leken.  

 

Vi skulle vilja genomföra en intervju med en förskollärare och sedan en 

observation på samma förskola så därför undrar vi om du/ni skulle vilja delta i 

denna undersökning. Vi planerar att genomföra detta någon gång mellan 

vecka 43-45 beroende på när ni har möjlighet.  

 

För att vi lättare ska kunna sammanställa resultatet så skulle vi gärna vilja göra 

en ljudupptagning under intervjun. Observationerna kommer att 

dokumenteras med penna och papper. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets 

etiska principer vilket innebär att inga personuppgifter kommer att omnämnas 

i arbetet, inte heller förskolans namn. Deltagandet är helt frivilligt och 

informanterna kan avbryta när de vill. Resultatet av vår studie kommer endast 

att användas för uppsatsens forskningsändamål, men vid informanternas 

godkännande så kan även datamaterialet komma att användas i en annan 

forskning som genomförs av en lärare vid Mittuniversitetet, Sundsvall. De 

insamlade data kommer att raderas efter forskningens slutförande. Ett brev till 

föräldrarna kommer att skickas ut för att få medgivande att deras barn blir 

observerade av oss.  

 

Meddela om ni vill eller inte vill delta så fort som möjligt.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Wennberg, 070-xxxxxxx 

Julia Bergsten Örnfjäll, 076-xxxxxxx 

 



  

 

 

 

 

 

BILAGA 2: Missiv till 
vårdnadshavare 
 
Hej! 

Vi heter Julia Bergsten Örnfjäll och Erika Wennberg. Vi är två 

förskollärarstudenter som går vår sista termin på Mittuniversitetet. Vi håller 

just nu på att skriva vårt examensarbete där vi fokuserar på pedagogers 

utformning av den fysiska inomhusmiljön. Vi är intresserade av att höra om 

och i så fall hur det främjar barns samspel i den barninitierade leken.  

 

För att studera detta skulle vi vilja observera leken på ert barns förskola. Vi 

kommer att dokumentera observationerna genom anteckningar, vi kommer 

inte att spela in ljud, ta bilder eller filma.  

 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att inga 

personuppgifter kommer att omnämnas i arbetet, inte heller förskolans namn. 

Deltagandet är helt frivilligt och informanterna kan avbryta när de vill. 

Resultatet av vår studie kommer endast att användas för uppsatsens 

forskningsändamål, men vid informanternas godkännande så kan även 

datamaterialet komma att användas i en annan forskning som genomförs av en 

lärare vid Mittuniversitetet, Sundsvall. Det insamlade datamaterialet kommer 

att raderas efter forskningens slutförande. De barn som inte får delta kommer 

inte att observeras eller finnas med i materialet. 

 

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn får delta i observationer för 

examensarbetet 

 

 

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn får delta i observationer för 

examensarbetet och forskningen 

 

 

Jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn får delta i observationer 

 

 

Barnets namn:  ________________________________________________________ 

 



  

 

 

Ort och datum: _______________________________________________________ 

 

Underskrift från vårdnadshavare: _______________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________________ 

 

Lämnas tillbaka till förskolan innan 21/10. 

 

Tack på förhand!  

Julia och Erika 

  



  

 

 

BILAGA 3: Intervjuguide 
 

- Vad har du för tankar kring förskolans inomhusmiljö? 

- Tänker du att den kan ha betydelse för barns samspel i den 

barninitierade leken? Om ja: hur? Om nej: varför inte? 

- Hur tänker du att en miljö ser ut som inbjuder till samspel mellan 

barnen i den barninitierade leken?  

- Vad tycker du om er miljö idag?  

 


