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Förord 
Vi har aldrig riktigt slutat förundras av barnens samspel och lek och man lär sig ständigt något nytt,
om livet, om en själv och om barnen, bara genom att umgås med dem. Vi vill därför rikta ett stort tack
för  det  fina  bemötandet  av  oss  studenter  till  den  förskoleavdelning,  med  pedagoger,  barn  och
vårdnadshavare, som vi fick möjlighet till att studera. 

Under  arbetets  skrivprocess  har  vi  arbetat  tillsammans  men  även  delvis  skrivit  enskilt.  När  vi
bearbetade forskningen satt vi oftast var för sig och sedan träffades vi och samtalade om forskningen
och skrev in de delar vi kände kunde relateras med vårt syfte. Först punktade vi upp forskningen som
vi sedan skrev ihop och började bilda vår text. I och med att vi började bearbeta fram en text så satt vi
mestadels tillsammans. När vi träffades gjordes detta både fysiskt men även via en videolänk för att
kunna prata med varandra medan vi arbetar. Då vi skrivit enskilt så har vi gjort på följande vis: en har
skrivit ett stycke som vi sedan bearbetat och gått igenom tillsammans. Vi har alltså arbetat fram texten
gemensamt.

Missiven skrev vi fram tillsammans men kontakten med förskolan har Anni-Li haft  ansvar för.  Vi
utförde de flesta av observationerna gemensamt där vi även samtalade med varandra efteråt om vad
vi  sett.  Därefter  transkriberade  vi  våra  anteckningar  enskilt,  men  analyserade  datamaterialet
tillsammans  för  att  bilda  resultatet.  Diskussionen  har  vi  skrivit  på  samma  vis  som  tidigare.
Framställandet av bilaga 4 och figur 1 har Sofie haft ansvar för.  Vi har även gått  igenom och läst
igenom arbetet gemensamt flertalet gånger. Samarbetet och kontakten mellan oss har fungerat bra och
arbetsfördelningen har varit jämställt under hela arbetets gång. 

Vi vill också rikta ett tack till våran handledare som gett oss vägledning under skrivprocessen.

Ett ytterligare tack vill vi rikta till våra familjer och vänner som fått stå ut med vår frånvaro under
studieperioden. 

Så, välkommen in att dela lekens fantastiska värld med oss. 

/ Sofie och Anni- Li 



Abstrakt
Syftet med den här fallstudien är  att  undersöka vilken roll  det  fysiska materialet och den fysiska
miljön kan ha i barnens lek på en förskoleavdelning, samt reflektera över vilken roll pedagogernas
förhållningssätt får i samband med barnens lek och det fysiska materialet och det fysiska rummet.
Utifrån den tidigare forskningen vi tagit del av i samband med denna studie så beskrivs det hur viktig
den pedagogiska medvetenheten är hos pedagoger när det kommer till barns vistelse i verksamheten.
Pedagogernas förhållningssätt och kunskaper om hur materialet och miljön inverkar på barnens lek
samt  att  deras  egen  påverkan  har  betydelse  för  barns  lek.  Studien  bygger  huvudsakligen  på
gemensamma  observationer  med  ett  icke-representativt  urval  som  genomfördes  på  en
förskoleavdelning där barnens ålder är mellan 3-5 år. Studiens resultat visar att den fysiska miljön och
dess  material  har  betydelse  för  barnens  val  av  lekar  och  deras  användning  av  materialet  på
avdelningen.  Vi  fick  bland  annat  se  att  barnen  använde  lekmaterial  på  olika  sätt  och  av  olika
anledningar i sin lek. Vi fick även se hur pedagogernas förhållningssätt påverkade barnens lekar. I
diskussionen analyserar vi resultatet tillsammans med den tidigare forskning vi tagit del av och där
har vi kunnat urskilja likheter mellan tidigare forskning och det resultat vi fått av vår studie. Bland
annat har vi diskuterat att beroende på vilket material som finns tillgängligt för barnen så stimulerar
det till olika lekar, vilket både tidigare forskning och vårt resultat visar exempel på.

Nyckelord: Barn,  Förskola,  Inre  lekzon,  Lek,  Leksaker,  Material,  Miljö,  Pedagoger,  Transformering,  Yttre
lekzon.
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Introduktion 
Visualisera att du kliver in på en förskoleavdelning en helt vanlig vardag. Några barn sitter vid ett
bord och leker med lera med en pedagog och några barn leker i byggrummet. Ytterligare några barn
är i pysselhörnan och pysslar med en pedagog och resterande del av barngruppen är i hallen och leker
med lego. Reflektera över vad det är du ser och då specifikt över vilket material och vilken miljö som
barnen använder i leken.

Anledningen till att vi ber dig visualisera dig detta är för att förskolan har en lång tradition där lekens
betydelse för  barns utveckling och lärande är  en central  del  för  verksamheten skriver  Markström
(2007). I förskolan ser vi mer sällan att barnen sitter i bänkar och läser och skriver sig till kunskap som
de gör senare i skolan. Det vill säga i förskolan är det lekfulla lärandet som i huvudsak används som
metod för att söka sig kunskap. Verksamheten ska formas så att leken får en betydande och central
plats enligt Läroplanen för förskolan (lpfö98, skolverket, 2016) på grund av lekens värde för barns
lärande  och  utveckling.  Det  kan  även  tydas  genom  att  förskolan  använder  sig  av  styrda  lekar,
experiment samt barns egen lek som arena för kunskapsfinnande. Öhman (2011) menar att leken är en
väsentlig spelplan när det kommer till att skapa bra förutsättningar för känslan av kompetens och
självkänsla hos barnen. Björklid (2005) belyser också lekens betydelse för barns utveckling genom att
mena att lärandet och leken knappt går att skilja på. Med andra ord är leken en viktig del av barnens
liv.

När det kommer till  barns lek finns det en mängd faktorer som kan påverka kvaliteten på leken.
Björklid  (2005)  skriver  att  rummet  upplevs  av  barnet  med  alla  dess  sinnen.  Barnet  fängslas  av
rummets utfärdande såsom utställda föremål, material och färger. Alltså en påverkande faktor för
barns lek är den fysiska miljön och vad den har att erbjuda i exempelvis material. En som är inne på
samma spår är Markström (2007) som skriver att på förskolan finns olika rum med olika syfte och
därmed äger både en fysisk, symbolisk och känslomässig betydelse för aktörerna som vistas i den.
Olika rum signalerar olika former av aktiviteter och normer. Hur miljön är utformad, vad som erbjuds
i miljön och hur effekten av miljön speglas bland barnen är därför av betydelse för att skapa en positiv
förskolemiljö för barnen att vistas i.

Med tanke på att den fysiska miljön kan förändras genom exempelvis utbyte av material men aldrig
går att helt bortse ifrån, eftersom vi alltid har någon form av miljö kring oss genom livet. I relation
med vad tidigare forskning säger kring miljöns betydelse för barns utveckling, är det av vikt att som
pedagog förstå och acceptera miljön och materialet som en aktör i leken. Leken har betydelse för barns
utveckling  belyser  både  Björklid  (2006)  och  Markström  (2007).  Öhman  (2011)  lyfter  fram
pedagogernas  ansvar  när  det  kommer  till  barns  lek,  för  att  stödja  leken  behövs  det  skapas  en
stimulerande lekmiljö. Det är upp till pedagogerna att främja detta och deras ansvar att detta fullföljs.
Det ligger även på pedagogerna att främja den sociala kulturen och relationsarbetet barn praktiserar i
leken,  så  att  barnen  får  möjlighet  till  att  utveckla  fantasi,  anslutningsstrategier  och  att  få  leka.
Läroplanen för förskolan (lpfö98, Skolverket, 2016) belyser också att det ligger på förskolans ansvar att
skapa trygga miljöer för barnen som lockar och främjar till aktivitet och lek. 
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För att det ska vara möjligt för förskolan att skapa stimulerande lekmiljö så krävs det kunskap och
förståelse hos de som arbetar i verksamheten för vad som sker i barns lek samt för vad den fysiska
miljön  har  för  inverkan  på  leken.  Knutsdotter  Olofsson  (2003)  skriver  att  leksignaler  som  inte
uppfattas  av  utomstående,  exempelvis  pedagoger,  kan  resultera  i  att  leken  uppfattas  som  något
negativt. Däremot om leksignalerna uppfattas anses leken vara positiv. Det vill säga att det ligger på
pedagoger att värna om och främja för barnens lek även om pedagoger inte alltid förstår den. Detta är
något Knutsdotter Olofsson (2003) belyser genom att skriva: “Det är den vuxnas ansvar om barn leker,
hur barn leker och vad barn leker.” (s.111). Vi har i den här uppsatsen även intresserat oss för hur
pedagogernas förhållningssätt inverkar på vad barn får göra med det fysiska materialet i leken.

Den här  uppsatsen vilar  på två huvudsakliga ben,  barns lek  i  förskolan samt materialet  och den
fysiska miljö som barnen använder i leken på förskolan. Då det vilar ett ansvar över förskolan att
skapa stimulerande lärmiljöer är det av vikt att de verksamma pedagogerna har kunskaper kring olika
påverkande faktorer för lek. Exempelvis betydelsen av deras eget förhållningssätt  eller tillgängligt
material. Vi har därför valt att studera vad relationen mellan dessa två ben kan spela för roll i den
verksamhet vi ser på avdelningen. 

Disposition:

Vidare i uppsatsen kommer vi först presentera tidigare forskning kring ämnet och därefter kommer
syfte  och  frågeställningar  att  presenteras.  Efter  det  kommer  ett  metodavsnitt  där  vi  kommer
presentera hur vår studie gått till innan vi presenterar resultatet av studien i ett resultatavsnitt. Vidare
kommer vi resonera kring tidigare forskning och vårt resultat i diskussionen. Avslutningsvis drar vi
slutsatser och belyser förslag på framtida forskning.
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Bakgrund
I bakgrunden kommer vi lyfta vad tidigare forskning säger om den fysiska miljön och specifikt det
fysiska  materialets  påverkan  på  barns  lek  i  förskolan.  Den  är  uppdelad  i  tre  huvuddelar  delar,
Förskolans fysiska miljö,  Lekförhandlingar och Pedagogens roll, där varje del behandlar olika faktorer om
och i lek. 

Förskolans fysiska miljö

Nordin-Hultman (2004) nämner att materialet och miljön på förskolan alltid haft en betydelsefull del i
pedagogiken.  Sandberg  och  Vuorinen  (2008)  belyser  att  miljön  på  förskolan  är  ett  område  som
utformas av pedagogerna och att barnen oftast har bestämda regler att förhålla sig till gällande miljö
och  material.  De  Jong  (2010)  nämner  bland annat  möjligheten  för  att  kunna  agera  själva  och  att
tillgängligheten till  materialet spelar roll. Både Johansson och Pramling Samuelsson (2009) och De
Jong (2010) belyser att pedagogernas synsätt på lek och miljö har betydelse. Hur pedagogerna väljer
att möblera miljön på förskolan men även deras syn på barns lek spelar in i leken. 

Björklid  (2005)  tar  upp  att  i  en  fysisk  miljö  är  variation  och  tydlighet  viktigt  för  att  främja
handlingsmässigt, sinnesrikt och kroppsligt utforskande. För att upptäcka, uppleva och utforska den
fysiska miljön tar barn hjälp av alla dess sinnen. Björklid (2005) belyser att det är av betydelse att
tänka  på  utformningen  av  miljön.  Nordin-Hultman  (2004)  lyfter  fram  en  problematisk  del  av
förskolans verksamhet,  nämligen att  förskolan skulle  vara homogen i  sin  miljö  och arbetssätt.  Ett
exempel på det skulle kunna vara att miljön innehåller ungefär liknande saker i de olika rummen.
Med den inställningen är förutsättningen och förväntningen att barn är lika. Författare fortsätter och
belyser  att  barn  kommer  till  förskolan  med  mängder  av  olikheter.  Om  miljön  på  förskolan  är
homogen,  kan  negativa  effekter  skapas  då  barn  får  begränsat  utrymme  att  skapa  sin  egen
meningsfullhet och på så vis hämmas barnens utveckling. En tolkning av det både Björklid (2005) och
Nordin-Hultman (2004) belyser skulle kunna vara att förskolan behöver ha en heterogen miljö för att
barnens olikheter ska få ta plats och på så vis främja barns möjlighet till en betydelsefull vistelsetid i
förskolan. 

Barns handlingsutrymmen i den fysiska miljön

Eriksson Bergström (2017) resonerar kring barns handlingsutrymme i förskolans fysiska miljöer. Vilka
material som erbjuds och hur dessa erbjuds i olika rum är intressant för att rummets fysiska ramar
påverkar  handlingsutrymmet  för  barnen.  Davidsson  (2008)  lyfter  upp  att  den  fysiska  miljön  har
betydelse för  barns vistelse på grund av att  den öppnar upp och begränsar  barnens handlande i
rummet. Enligt Eriksson Bergström (2017) är rum som inte har något förutbestämt syfte mer attraktiva
bland barn, då barnen har möjlighet själv att skapa och forma sin lek i fler dimensioner än vid en fast
och strukturerad miljö. Förtorkade och planerade lekytor, exempelvis hemvrån, är ett  rum som är
inrett med en viss form av material för att en viss form av lekar ”ska” äga rum beskriver Eriksson
Bergström (2017). Dessa rum har tydliga erbjudanden för lek, men kan däremot minska barns eget
kreativa tänkande, repertoaren av roller i leken och deras handlingsutrymme i rummet. Författaren
fortsätter och menar att rummet har redan talat om för barnen vad de förväntas leka och göra där. Det
kommer då att resultera till att barnen troligare leker det pedagoger planerat för rummet. Ett exempel
på det skulle kunna vara det Knutsdotter Olofsson (2003) skriver, att mycket konstruktionsmaterial
bidrar till mindre rollekar.
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Otolkade och oplanerade miljöer kan ha en annan effekt. Zamani (2016) lyfter att när barn leker i en
otolkad miljö, leker barnen i en högre utsträckning grupplekar. Dessutom skriver Eriksson Bergström
(2017) om att i vissa miljöer hörs barnens samtal mer än i andra miljöer. När barnen befinner sig i mer
neutrala  rum  ökar  de  muntliga  förhandlingarna,  detta  på  grund  av  att  barnen  kan  finna  fler
handlingserbjudanden  och  då  samtala  om vilka  erbjudanden  de  finner.  Författaren  menar  på  att
genom  att  bearbeta  fram  en  gemensam  tolkning  av  deras  egna  uppfattningar  av  miljön  kan  de
tillsammans skapa en gemensam handlingsram för leken. Det framkommer också i Zamani (2016) att
lekmiljöerna har  betydelse  för  vilka  lekar  barnen leker  och  att  olika  miljöer  är  mer  eller  mindre
stimulerande för olika lekar.

Lekmaterial och leksaker

I förskolan finns mängder med lösa material för barn att leka med. Leksaker är ett sådant material.
Knutsdotter Olofsson (2003) berättar om att det  inte var förrän på 30 och 40-talet som arbetarbarnen
började få leksaker, men att barn har i alla tider använt sig av sin fantasi och transformerat om saker
för att leka med. Neutrala material är något Knutsdotter Olofsson (2003) förespråkar med tanke på att
dessa saker anses vara lättare att transformeras. En leksak, exempelvis en actionfigur kan vara svårare
att  omforma  till  något  annat,  exempelvis  en  slangbella. Neutrala  material  lyfter  även  Eriksson
Bergström (2017) upp då dessa material inte är lika tydliga i sina erbjudanden och på så vis bjuder in
barnen att själva använda sin fantasi, vara kreativa och upptäcka möjligheter med materialet. Med
andra ord så kan mångsidiga, neutrala miljöer och material skapa fler och större handlingsutrymmen
för att främja barns skapande av sin lek. 

Eriksson Bergström (2017) belyser att den fysiska miljön och material som barn möter kan stimulera
eller begränsa barns aktiviteter. Bruce (2010) tar också upp vikten av att få utmana miljö och material
då det lägger en grund för att föra in utveckling och mångsidighet i både språket och tanken hos
barnen. Utifrån det kan det tolkas som att det är av vikt att pedagoger, som är de som utformar den
fysiska miljön med olika material, förstår hur det påverkar barnens aktivitetsmöjligheter. 
Nordin-Hultman (2004) skriver om att vid en första anblick kan det uppfattas som om förskolan har
ett brett och varierat utbud av lekmaterial som stimulerar en mängd olika aktiviteter. Men författaren
belyser att studier visar en annan bild av läget, nämligen att förskolan har en relativt enformig miljö.
Ensidigt och begränsat material som snarare stimulerar till ett begränsat antal aktiviteter. Det Nordin-
Hultman (2004) lyfter blir då i relation med det Eriksson Bergström (2017) belyser, blir en problematik
för  förskolan.  Särskilt  om  pedagogerna  inte  ser  och  uppfattar  miljön  som  enformig  och  som  ett
utvecklingsområde för verksamheten och istället går i tron på att förskolans lekmiljö är optimal för en
bredd av lekar.

Eriksson Bergström (2017) skriver att de flesta människor samspelar ständigt med miljön men att barn
ofta hittar  andra,  mer alternativa,  användningsområden för  miljön och dess material. Knutsdotter
Olofsson (2003) skriver om vikten att barn får ha saker att leka med och tillåtelse att leka med saker på
andra sätt än va de är tänkta att användas till. Till exempel att soffan och stolar används som buss.
Johansson och Pramling Samuelsson (2009)  lyfter  fram Vygotskijs  teori  kring att  kreativitet  är  då
subjektet, i detta fall barnen, gör nya kombinationer utifrån sin fantasi och tidigare erfarenheter. Det
Vygotskijs (1995) menar är att  relationen mellan verklighet och fantasi bygger på att alla fantasier
kommer från tidigare erfarenheter och sånt som människan möter i verkligheten. Den skulle kunna
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beskrivas som en färgpalett. Fantasin och erfarenheterna är färgerna på paletten medan kreativiteten
är när konstnären blandar färgerna för att få fram nya färger att måla med. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2009) belyser att när barn gör nya kombinationer i miljön, alltså
skapar nya transformationer för material, borde pedagogerna se dessa nya kombinationer som något
positivt  i  relation  till  barnens  utvecklande  av  sin  kreativitet.  När  det  kommer  till  barns  lek  och
förutsättningarna för leken finns det ett antal faktorer som kan påverka leken. En väsentlig faktor som
Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter, för att kunna leka behöver man ha fantasi och förmågan att kunna
förstå dualismen i tolkningsmöjligheten. Exempelvis att en tallkotte bara är en tallkotte eller att en boll
bara är en boll, likväl som att tallkotten kan vara en ko eller att en boll blir ett ägg.

“Toys  are  a  part  of  the  culture  of  the  society”  (Vickerius  &  Sandberg,  2006,  s.214).  Leksaker  är
kulturskapande ting som förenar barn i  samhället,  något  de har gemensamt. En markant  skillnad
mellan det tidigare samhället  och dagens samhälle är den ökade medieproduktionen bland annat
gällande  olika  tv-figurer  och  då  ökad  leksaksproduktion  som  en  följd  av  detta.  Vickerius  och
Sandberg (2006) skriver om just detta och menar på att barn kan ha en önskan om att identifiera sig
med  medias  tv-figurer  som  påminner  om  dem  själva.  Leksaker  kan  med  andra  ord  ha  både  ett
emotionellt och ett ekonomiskt värde. Knutsdotter Olofsson (2003) belyser även att leksaker behöver
laddas upp med dragningskraft och att  det kan ske om någon annan använder leksaken. Just det
fenomenet syns ofta ute på förskolor då barn tar leksaker av varandra och att det ofta blir konflikter
vid  dessa  tillfällen.  Å  andra  sidan  belyser  Johansson  och  Pramling  Samuelsson  (2009)  den
kommersiella lekkulturen som råder i samhället idag där leksaker faktiskt är en klassfråga. Vad andra
vuxna väljer att ge sina eller andra barn kan inte föräldrar alltid styra enligt Vickerius och Sandberg
(2006). Däremot kan förskolan styra insläppet av leksaker på förskolan enligt Johansson och Pramling
Samuelsson (2009).  Alltså  genom att  inte  tillåta  att  barn tar  med egna leksaker  på  förskolan kan
organisationen försöka att motarbeta att barnen upplever samhällsklassiga skillnader på förskolan.
Däremot skulle det i sin tur kunna tolkas som att barnens lekkultur nekas på förskolan genom att de
bokstavligt talat får lämna den hemma eller på hyllan. 

Sätta avtryck på miljön

Johansson och Pramling Samuelsson (2009) skriver om fenomenet att flytta material mellan olika rum
på förskolan. Författarna lyfter att det är av betydelse att barnen får möjlighet att ändra miljö likväl
som pedagogerna har möjlighet till. Eriksson Bergström (2017) belyser att människan som individ har
ett behov att sätta avtryck på sin miljö på olika vis. Barn behöver också få möjligheten att få sätta sitt
avtryck i sin miljö för möjligheten att på så vis skapa en relation till den. Davidsson (2008) skriver om
byggrummet och att i det rummet kan barnen få lämna spår efter sig. Med andra ord få lämna leken
framme för att fortsätta den vid ett senare tillfälle. Författaren hävdar att en del barn har ett större
behov av att spara lekar eller saker. Eriksson Bergström (2017) lyfter upp att när barnen hela tiden
behöver  städa  undan efter  sig,  städas även möjligheten till  att  påverka sin miljö  undan.  Det  kan
förminska utbudet av de möjligheter barnen ser för materialet i deras lek.
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Lekförhandlingar

Lek sker som i en process som innehåller i huvudsak tre delar (Eriksson Bergström, 2017; Löfdahl,
2009). Det finns flera olika begrepp för delarna i denna process och olika forskare benämner dessa tre
delar på olika sätt poängterar Löfdahl (2009). Vi har därför valt att benämna de tre delarna som yttre
lekzon, transformering och inre lekzon.

Första delen, yttre lekzon, är alldeles i början på leken där barnen styr upp den genom att bestämma
innehåll och fördela roller i leken. Andra delen är transformeringen som sker då barnen tar sig från
verkligheten och går in i lekvärlden. Tredje delen, inre lekzon, är då barnen kommit in i lekvärlden, är
helt uppslukad av leken och glömmer tid och rum. 

Yttre lekzon, förhandling och transformering 

I lekens startgrop behövs leksignaler för att parterna ska förstå att nu är det på lek och inte på riktigt.
Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om att leksignaler kan se olika ut. Exempelvis en rak fråga som
Vill du leka med mig? är en tydlig leksignal medan andra signaler som blickar kan uppfattas vara en
mer vag signal. Knutsdotter Olofsson (2003) ger olika exempel på föremål som kan användas som
verktyg för att förstärka leksignaler. Bland annat genom att använda en handdocka och grävskopa kan
leksignaler bli extra tydliga och skapa en extra lockelse in i leken för barnen. 

Efter att leksignaler är mottagna och accepterade samtalar, förhandlar och informerar barnen varandra
eller med den vuxna för att på så sätt börja skapa ramar för just sin lek. För att på så vis skapa något
gemensamt inom gruppen berättar Eriksson Bergström (2017). Författaren menar att förhandlingarna
barn gör i leken handlar om att regissera leken och dess innehåll som till exempel att bestämma vad
barnen  ska  leka,  fördelandet  av  roller  och  vilken  lekmiljö  de  ska  utgå  från.  Det  väsentliga  med
lekförhandlingar  är  att  leken  kan  fortskrida  utan  att  behöva  avbrytas.  Eftersom  det  finns  olika
personer i en grupp så har dessa individer olika perspektiv och uppfattningar som behöver vägas in i
leken och det kan även påverka hur material kan komma att användas i leken. 

Ett  föremål  kan  i  transformeringen  ges  nya  möjliga  erbjudanden  för  leken  fortsätter  Eriksson
Bergström (2017). En pinne kan vara så mycket mer än bara en pinne, både ett svärd, en måttstock, en
glass  och  ofantligt  mycket  mer.  Knutsdotter  Olofsson  (2003)  skriver  om  att  för  barn  är  allt  som
leksakerna transformers, för att allt kan bli något annat än vad det egentligen är. Att transformera om
saker till något annat är en egenskap som ses som en positiv intellektuell förmåga och många vuxna
livnär sig just  på denna förmåga berättar författaren.  För att  barn ska kunna gå in i  lekens värld
tillsammans  med  andra  barn  eller  med  pedagoger  behöver  de  komma  överens  om  vissa  saker.
Eriksson  Bergström  (2017)  skriver  för  att  övergången  från  verklighet  till  lekvärlden  ska  fungera
behövs  det  göras  transformationer  i  de  fysiska  miljöerna.  De  vill  säga  att  transformering  är  de
anpassningar  och  förhandlingar  barn  gör  för  att  ta  sig  in  i  lekens  värld  från  verkligheten.  En
transformering in i leken kan vara synlig likväl som osynlig för en åskådare. Sammanfattningsvis för
att skapa en gemensam lek med ett gemensamt tema behöver barnen delge varandra och det är då
som transformeringen sker. 
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Inre lekzon och skyddande av leken

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om lekens möjlighet till att skapa hundraprocentig hängivelse och
självförglömmelse.  Att  när  barn  leker  och  transformationen  är  igång  förändrar  barnen  sitt
medvetandetillstånd. Författaren förklarar det som om barnen är i någon sorts form av lätt hypnotiskt
tillstånd när de transformeras och kommit in i det vi benämner som inre lekzonen. Både Knutsdotter
Olofsson  (2003)  och  Bruce  (2010)  belyser  detta  tillstånd  och  förklarar  att  den  inre  lekzonen
karaktäriseras av en lek där barnen är helt uppslukad och fokuserar enbart på leken, tidsperspektivet
upphör och att  i  detta tillstånd råder perfekt harmoni. “Leken är som en simulator” (Knutsdotter
Olofsson, 2003, s.11) och författaren förklarar att innanför leken, det vill säga i den inre lekzonen, kan
barn testa på saker  som annars skulle  vara för otäckt eller  rentav farlig att  genomföra. Alltså det
barnet kan uppfatta som otäckt, exempelvis att börja i skolan eller gå till tandläkaren. För i leken råder
inte verklighetens gränser och logik längre utan i leken är allt möjligt att göra. Samt att om leken blir
för  överväldigande  kan  barnen  kliva  ur  den  och  återvända  till  verkligheten  enligt  Knutsdotter
Olofsson (2003). 

För barn har leken i sin egen betydelse och specifikt för att  den bland annat återspeglar föremåls
mening och betydelse i samhället skriver Lillemyr (2013). Författaren fortsätter och menar på att barn
testar  och  reproducerar  detta  i  vad  som  kallas  rollek  där  barnet  återspeglar  något  så  som  den
uppfattar det, möjligt i en viss handlingsföljd. Enligt Bruce (2010) handlar rollek om att förstå och ta
andras perspektiv samt att utvidga sin egen världsbild. Alltså intar barnen en samhällelig roll och dess
funktion i rollen genom att härma det den tidigare uppfattat. Ett exempel på detta är när barn klär ut
sig  till  vuxen,  med  klackskor,  handväska,  barnvagn  och  telefonen  mot  örat. Nilsson,  Grankvist,
Johansson, Thure och Ferholt (2018) skriver däremot om att barnens lek inte rentav är en reproduktion
utan “en kreativ omarbetning av intryck och upplevelser” (s.23) av vad barnet upplevt. Knutsdotter
Olofsson  (2003)  resonerar  också  kring  rolleken  och  menar  på  att  rollek  inte  enbart  bygger  på
projektion  utan  snarare  identifikation.  För  att  i  rolleken är  man en  annan person och  för  sig  då
annorlunda. Samma författare lyfter å andra sidan är annan form av rollek, som kallas för projektiv
lek, som är när barn använder fysiska ting som aktörer i leken istället för att själva agera. Att barnet
eller barnen då intar en roll som liknar manusförfattare för leken. Denna form av rollek tenderar att
synas  i  tidigare  åldrar  och  fortsätter  längre  upp  i  åldrarna  än  den  själv  agerande  rolleken.  En
anledning till det skulle kunna vara det Knutsdotter Olofsson (2003) belyser att det kan vara lättare att
börja leka rollek när individen kan placera sig själv delvis utanför leken. Den kallas just projektiv lek
för att den som leker återger sina föreställningar och tankar på figurerna i leken.

Barn gör allt för att skydda sin lek skriver Eriksson Bergström (2017). Detta för att leken är sårbar på
grund av att den inre lekzonen är skör och störs lätt menar Knutsdotter Olofsson (2003). Eriksson
Bergström (2017) berättar om att barn kan använda sig av olika metoder för att skydda den. Ett sätt att
skydda leken som omnämns är att leken äger rum i ett hemligt rum. För där får barnen leka utan att
bli störda av andra. Ett annat sätt författaren lyfter vid skyddandet av leken är att barn rent av nekar
andra att delta i leken. Det betyder inte att barn är själviska, utan att det är för att de är rädd om sin
lek och de försöker egentligen bara skydda det de gemensamt byggt upp. Knutsdotter Olofsson (2003)
poängterar för om leken blir störd kan barnen som är i lekens medvetandetillstånd reagera starkt,
exempelvis bli irriterade eller osäkra, när de avbryts utan att fått leka färdigt. Författaren återger ett
exempel på då hon och en klass blev störda av en kollegas bryska instormande i klassrummet, där den
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inre lekzonen som klassen befann sig i  stördes.  Knutsdotter  Olofsson (2003)  beskriver  känslan på
följande vis. “Den söndertrasade stämningen kändes nästan kroppsligt plågsamt.” (s.74) 

Å andra sidan hävdar Öhman (2011) att “Lika viktigt som att få leka är det att få vara med och leka.”
(s.13). I och med det detta belyses ett dilemma. Ska leken skyddas och behålla den konstellation som
redan  råder  eller  låta  alla  vara  med  och  riskera  att  leken  förstörs.  I  den  här  situationen  blir
pedagogernas roll kluven. Genom Lagerkvist (2012) går det att problematisera dilemmat eftersom i en
verksamhet kan en pedagog i vissa hänseenden behöva se till den enskilda individens rättigheter och i
andra hänseenden till  kollektivets rättigheter.  Det kan tolkas som att  ibland behöver pedagogerna
respektera och fokusera på det enskilda barnets rättighet att få vara med och leka. Men att ibland
behöver  pedagogen respektera  rättigheterna  som  den  lekande  gruppen  har.  Nilsson  et  al.  (2018)
understryker vikten av att när det kommer till barns lek har vuxna ett stort ansvar, i och med att
pedagoger har inflytande över barnen och dess lek. Därmed behöver pedagogerna vara självmedveten
om hur man förhåller sig till barnens lek.

Pedagogens roll

En annan förutsättning för barns lek, utöver exempelvis fysiska materialet i ett rum, är det sociala
rummet på förskolan. Johansson och Pramling Samuelsson (2009) skriver om att det sociala rummet
har en stor betydelse för möjligheter till lek. Med andra ord påverkar också exempelvis pedagogers
förhållningssätt, regler, normer och gruppkulturen på förskolan. Hur olika individer för sig i rummet
har alltså en viss betydelse för hur barnen leker. 

Winther-Lindqvist (2016) menar att barn oftast leker självmant på förskolan och uppskattar att  de
vuxna inte alltid blandar sig i och har uppsikt över deras leken. Dock hävdar författaren att det ligger
på pedagogerna i förskolan att se till att det finns goda förutsättningar för barns lek. Som vad, när och
var barnen leker och dessutom att det finns material som lockar till lek. Författaren menar att det är en
viktig  arbetsuppgift  för  pedagogerna  i  förskolan.  Att  lekmiljön  är  anpassad  efter  den  aktuella
barngruppens behov och intressen belyser också författaren som viktigt i  utformningen av miljön.
Detta är något som Vickerius och Sandberg (2006) också lyfter genom att belysa att en av de viktigaste
uppgifterna för en pedagog är att ha en tanke kring de material som barnen erbjuds i miljön när det
kommer till lek. Winther-Lindqvist (2016) poängterar även att det är viktigt att pedagogerna hjälper
och stöttar barnen när de kört fast i leken. Men andra ord det är viktigt att ge barn utrymme för egen
lek men även finnas där för att hjälpa leken framåt när det behövs. Stai Brønstad och Øksnes (2016)
lyfter dock ett problem, nämligen att det finns vuxna som inte har förståelse för barns ologiska och
påhittiga lek, vilket gör att de inte lyckas handskas med leken på ett gott sätt. Författarna understryker
att det däremot inte går att sätta upp bestämda regler när det kommer till hur pedagoger ska stå i
relation till barnens lek. Dock påpekar Stai Brønstad och Øksnes (2016) att när det kommer till barns
lek så har en lekkompetent pedagog känsla för leken, vilket innebär att pedagogen förstår leken.

En annan faktor för lek som Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter är vikten av att förstå och även kunna
förmedla leksignaler till andra. Pedagogens roll när det kommer till förutsättningarna för lek är av stor
betydelse  när  det  kommer  till  förståelsen  i  tolkandet  av  leksignaler.  Knutsdotter  Olofsson  (2003)
berättar att leksignaler är som koder som ibland är lättare eller svårare att uppfatta. Om en vuxen inte
är  lekkompetent  så  kan de ha svårt  att  uppfatta leksignaler  för  de är  inte  van att  uppfatta dem.
Schousboe (2007) menar att pedagogernas förhållningssätt medför vilken betydelse leken kommer få i
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barns liv. Knutsdotter Olofsson (2003) berättar att många vuxna känner en svårighet och en osäkerhet i
att leka för att de inte vill framstå som löjliga eller göra fel. Författaren menar då på att för dessa
individer kan det vara lättare att använda sig av figurer och projektiv lek. “Kanske är det så att bara
den som lekt  förstår  skillnaden på  lek  och  verklighet,  teori  och  verklighet,  myt  och verklighet?”
(Knutsdotter  Olofsson,  2003,  s.11)  Med  andra  ord  pedagogens  syn  och  erfarenheter  av  lek  har
betydelse för hur pedagogen kan uppfatta leksignalerna. Winther-Lindqvist (2016) menar på att vissa
barn kan behöva hjälp att ta sig in i leken genom att tilldelas olika medel, som spännande lekmaterial,
mer kunskap och inspiration. Dessa tre hjälpmedel kan pedagogerna stötta indirekt genom att hjälpa
till, tillgå med inspiration, uppmuntra till lek samt samtala med barnen om hur världen fungerar.

Vickerius och Sandberg (2006) belyser att ett annat viktigt uppdrag en pedagog har, är att leka med
barnen. Öhman (2016) är inne på samma spår som Vickerius och Sandberg (2006), men Öhman (2016)
påpekar därutöver att en pedagog behöver inte alltid leka med barnen för att vara närvarande i barns
lek. Barn vill ofta bara veta att pedagogen finns där för att barnen ska känna en lekro och trygghet. Det
kan räcka att pedagogen bara finns i närheten av leken och däremellan bekräfta barnens lek genom att
le eller nicka. Öhman (2016) skriver även att det viktiga är inte att pedagogen finns närvarande eller
inte vid barnens lek utan det viktiga är hur pedagogerna ska vara det. Stai Brønstad och Øksnes (2016)
belyser  ett  stort  dilemma  inom  dagens  förskola  och  det  är  att  myndigheter  ger  pedagogerna  i
förskolan allt mer att göra som nya krav och uppdrag. Det leder till att pedagogerna måste gå ifrån
barnen och den lekglädjen som både de vuxna och barnen vill ha. 

12



Syfte
Syftet är att studera och analysera vilken roll det fysiska materialet och den fysiska miljön kan ha på
barns lek på en förskoleavdelning. Syftet är också att studera och analysera vilken roll pedagogernas
förhållningssätt till fysiskt material och miljö kan ha när det kommer till barnens lek. För att fördjupa
förståelsen  för  vad  som  sker,  hur  barnen  använder  material  och  miljö  och  hur  pedagogernas
förhållningssätt kan påverka detta.

Forskningsfrågor: 

 Hur använder barnen fysiskt material och den fysiska miljön i sin lek?
 Framkommer det några förhandlingar i relation till materialet/miljön och i så fall vilka?
 På vilket sätt skapar eller stjälper pedagogerna möjligheter för barnens användningsområden 

av materialet/miljön?
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Metod 
I metoden kommer vi gå igenom hur vi har gått tillväga i vår fallstudie samt att vi kommer ta upp
varför vi valt att göra på det viset. I metoddiskussionen kommer vi ta upp för och nackdelar med
metoden.

Vi har genom hela arbetet förhållit till och använt oss av Backmans (2008) skrivregler.

Metodval

”Att  använda  någon  form  av  observation  brukar  vara  lämpligast  när  man  vill  ta  reda  på  vad
människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör.” (Stukát, 2011, s.55). Utifrån vårt syfte blir
observation en naturlig metod för oss i vår studie. 

Lalander (2015) skriver  om olika former av observationer,  där  bland öppna observationer.  Öppna
observationsstudier beskriver också Vetenskapsrådet (2017) och det är då deltagarna vet om att en
forskningsstudie pågår och att de kan förekomma i den. Eftersom deltagarna har rätt att få veta att de
är observerad, enligt Vetenskapsrådet (2017), gör det att forskaren blir skyldig att informera om att en
observation  genomförs.  Dessutom  belyser  Vetenskapsrådet  (2017)  att  en  öppen  observation  den
vanligaste metoden när det kommer till studier om och av organisationer, som till exempel förskolans
organisation. Vi har därför valt att genomföra öppna observationer i vår studie. 

Vi valde att genomföra observationerna tillsammans men då vi även rörde oss runt i rummen enskilt
så uppfattade vi också separata händelser som vi enskilt observerade. Genom att vi var placerade i
olika delar av rummet kunde vi uppfatta samma situation på olika vis. Løkken och Søbstad (1995)
belyser att det är en omöjlighet att uppfatta allt som händer och även hinna anteckna detta. Det var
ytterligare en anledning till att vi valde att genomföra de flesta observationerna tillsammans, för att vi
på så sätt skulle hinna se mer och dessutom se det som händer ifrån två olika håll.

Vetenskapsrådet (2017) skriver också att observationer i organisationer bör genomföras systematiskt
med bland annat anteckningar. Det skulle kunna härröras till det Løkken och Søbstad (1995) skriver
om att vid en observation med löpande protokoll är observatören enbart en betraktare och antecknar
med hjälp av papper och penna kontinuerligt det hon, han eller hen ser. Vi valde att använda oss av
två olika observationsmallar vid vårt genomförande. En av oss två observatörer använde en mall som
liknar en mindmap (se bilaga 4) för att lättare få en bild över situationerna. Den andra observatören
genomförde observationer med den klassiska löpande protokoll modellen som Løkken och Søbstad
(1995)  beskriver.  Løkken  och  Søbstad  (1995)  skriver  om  att  observationer  kan  variera  utifrån
perspektiv och metod för  observationen.  Författarna skriver  också om vikten av struktur,  som är
bestämt innan, i en observation för att på så vis göra observatören mer neutral och distanserat inför
det den observerar. I och med det valde vi att ha gemensamma frågeställningar som vi tittade efter för
att på så vis skapa en tydlig struktur vid observationerna.

Lalander (2015) ger en annan aspekt på olika former av observationer genom att lyfta upp skillnader
mellan deltagande, partiella och passiva observationer där den som observerar i olika hög grad deltar
i situationen som observeras. Författaren skriver att många forskare håller låg profil särskilt i början
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när  de  observerar  och benämner  det  som ett  passivt  förhållningssätt.  Det  Vetenskapsrådet  (2017)
menar också på att forskaren ska försöka att inte störa eller påverka situationer eller individer under
observationer.  Det  är  detta  passiva  förhållningssätt  som  vi  hade  valt  att  använda  oss  av  när  vi
genomförde vår  studie  för  att  så  lite  som möjligt  påverka de observerade situationerna.  Vi intog
senare  ett  mer  partiellt  förhållningssätt  i  observationerna.  Lalander  (2015)  förklarar  att  partiellt
förhållningssätt  innebär ett  växlande där observatören delvis integrerar med den observerade och
delvis förhåller sig passivt. Trots detta blev vårt förhållningssättet ändå mer passivt än deltagande
under observationerna. 

Vi  genomförde  även kompletterande  samtal  med både  barnen  och  pedagogerna  i  samband  med
observationerna. Dessutom hade vi även kompletterande samtal med pedagogerna i samband med
analysarbetet av resultatet. Lalander (2015) ger just kompletterande intervjuer eller samtal som förslag
för att vid svårtolkade observationer få ett begripligt datamaterial och sedan även resultat. I en del
situationer kan det  vara svårt  att  förstå,  till  exempel  regler  eller  signaler  i  leken som sker  under
observationen,  för  observatören och då kan samtal  vara en metod för  att  förstå situationen enligt
författaren. 

Stukát (2011) skriver att i en fallstudie studerar man mer ingående på ett mindre urval, exempelvis en
individ eller en arbetsplats,  och då kan det göras genom att  kombinera flera metoder. Författaren
förklarar att fallstudier går ut på att genom att koncentrera sin studie för en mindre urval med flera
metoder, skapas en större förståelse för det man studerar. En anledning till att fallstudier genomförs
enligt Stukát (2011) är för att det inte går att urskilja det forskaren vill studera från sin kontext och på
så vis behövs även kontexten lyftas. Utifrån detta valde vi att benämna vår studie som en fallstudie.

Urval 

Utifrån vårt syfte och att vi genomfört en fallstudie, som innebär att studien fokuseras på ett mindre
urval,  har  studien  genomförts  på  en  förskoleavdelning.  Det  för  att  få  en  inblick  i  hur  leken  i
interaktion med material och miljö fungerar på denna avdelning. Fallstudier kan få kritik för att den
har ett icke-representativt urval enligt Stukát (2011). Det vill säga ett mindre urval där generalisering
inte är möjligt. Generalisering är utifrån vårt syfte inte intressant för vår studie, för att vi vill förstå och
tolka hur det såg ut på just denna förskoleavdelning, samt vi var inte ute efter ett generaliserat resultat
för hur det kan se ut på flera förskolor. En kvalitativ forskningsstudie behöver nödvändigtvis inte få
ett  generaliserat resultat  enligt  Svensson och Ahrne (2015).  Vi har valt  denna avdelning för  att  vi
tidigare, för ett par år sedan, haft kontakt med förskolan och vi är därmed bekanta med den tidigare
miljön. Idag ser miljön annorlunda ut och det är idag en annan barngrupp på avdelningen. Vår valda
avdelning är  en  av  flera  avdelningar  på en  svensk  kommunal  förskola.  På  avdelningen jobbar  2
pedagoger med 11 barn i 3-5 årsåldern.

Genomförande

Vi började med att  en av oss tog i  ett  tidigt skede kontakt med förskolan inför den pilotstudie vi
genomförde innan denna studie. Kontakten skedde både muntligt och skriftligt genom missiv. Efter
godkännande av förskolechef och därefter även godkännande av pedagogerna på avdelningen, tog vi
kontakt  med  vårdnadshavare  på  avdelningen  genom  pedagogerna  i  form  av  ett  missiv.  Genom
missivet fick vårdnadshavarna möjlighet till att ge sitt godkännande eller nekande till om deras barn
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fick  delta  i  pilotstudien  och/eller  denna  undersökning.  Strax  innan  genomförandet  av  studien
skickade vi även ut ett kompletterande missiv till pedagogerna på avdelningen.

Vi genomförde vår studie genom att observera hur barnen leker i relation med den fysiska miljön de
befann sig i, samt det material de hade tillgång till  och hur pedagogerna främjade eller hämmade
detta.  Observationerna  skedde  inomhus  på  avdelningen,  fördelade  på  två  eftermiddagar.  I
observationerna deltog 10 barn och båda pedagogerna när de lekte i  mindre grupper. Samtal med
pedagoger  och barn skedde i  samband med eller  efter  observationerna.  Även ett  kompletterande
samtal med en av pedagogerna genomfördes i samband med bearbetningen av resultatet för att få en
bredare bild över situationerna. Vi har även genomfört observationer som inte har samobserverats då
det uppstod situationer när vi rörde oss runt i lokalerna på avdelningen som var intressanta utifrån
våra  observationspunkter.  Totalt  genomfördes  47  stycken  observationer  där  vi  dels  observerat
tillsammans och dels observerat var för sig. Observationernas längd varierade mellan ca 1-40 minuter
per observation. Då vi ibland har uppfattat situationer olika på grund av bland annat placering i
rummet,  men  även  hade  fokus  på  olika  barn,  har  vi  räknat  våra  observationer  separat  under
samobservationerna. 

De observationspunkter vi använde under observationerna var följande:
Hur använder barnen fysiskt material och den fysiska miljön i sin lek?

 Transformerar barnen om material? 
 Vilket material
 Till vad?

 Används materialet till det är uttänkt att vara från början?
 Varför använder barnet materialet så?

Framkommer det några förhandlingar i relation till materialet/miljön och i så fall vilka?
 Vad bestämmer barnen att saker är? 

 Vilket material
 Till vad?

 Vad bestämmer barnet att rummet är?
 Hur bygger de upp miljön?
 Hur använder de den redan befintliga miljön?

Hur  och  på  vilket  sätt  skapar  eller  stjälper  pedagogerna  möjligheter  för  barnens
användningsområden av materialet/miljön?

 Hur ser det ut på avdelningen? (övergripande)
 Hur är material placerat? 
 Hur ser planeringen ut? 

 Hur tillåts barnen använda material/miljön?
 Vilken roll intar pedagogerna i leken?

Analys 

Efter  genomförda observationer  satte  vi  oss  ner  på plats  och samtalade och  återberättade vad vi
observerat. Vi skrev ner våra fältanteckningar var för sig på var sin dator. Bearbetningen och analysen
av datamaterialet gjordes tillsammans där vi gick igenom och analyserade varje observation. Analysen
gick till genom att vi samtalade med varandra, överlappat våra respektive observationer och jämförde
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även mellan olika observationer och därefter reflekterat över vad vi egentligen har observerat ur olika
synvinklar. Genom analysen har vi haft den tidigare forskningen i åtanke och därmed sett kopplingar
mellan forskningen och vårt datamaterial. Det har bidragit till att vi kunnat få en större förståelse för
vad vi observerat. Därefter gjordes ett urval i det analyserade datamaterialet som fick ligga till grund
för  vårt  resultat.  I  analysen  av  resultatet  kunde vi  urskilja  olika  gemensamma drag mellan  olika
observationer som vi valde att kategorisera under olika teman. Det är dessa teman vi valt som våra
rubriker i resultatavsnittet.

Forskningsetiska överväganden: 

I samband med denna undersökning har vi gjort ett flertal forskningsetiska överväganden.

Tillstånd för observation

Inför en observation krävs det en viss del administration för att förbereda undersökningen. Så som att
be  om ett  formellt  tillstånd (Vetenskapsrådet  (2017).  Vi  började med att  ta  muntlig  kontakt  med
förskolan vi valt för vår studie. Och när vi fått ett muntligt godkännande av förskolechefen skickade
vi ett missiv till pedagogerna och ett till vårdnadshavarna där vi informerade om studien och de fick
godkänna eller neka till deltagande i studien. När observationstillfällena närmade sig skickade vi ut
ytterligare  ett  kompletterande  missiv  till  pedagogerna  där  vi  bad  om  tillåtelse  om  att  vid
observationerna eventuellt komplettera med kortare samtal med pedagogerna. Vetenskapsrådet (2017)
skriver att vid genomförande av en observation krävs noga etiska överväganden och ett av dessa är
information och samtycke till deltagande i undersökningen. Vi har därför bett om samtycke från både
förskolechef och pedagoger då pedagogerna skulle komma att synas i observationerna. Vi har även
fått  samtycke från vårdnadshavare att  genomföra undersökningen.  För att  Vetenskapsrådet  (2017)
skriver att vid observation av minderåriga, personer under 15 år, gäller särskilda regler och då krävs
vårdnadshavares samtycke att deras barn deltar i undersökningen. Då vi inte fick samtycke från alla
vårdnadshavare så respekterade vi självklart det och har därför enbart observerat de barn som vi fått
samtycke till att observera. 

Utifrån Vetenskapsrådet (2017) rekommendationer, om att den som deltar i observationen bör vara
medveten om att de är ett objekt för forskning, valde vi att berätta för barnen om vad vi skulle göra
och  frågade  om  deras  samtycke  till  att  delta  i  observationerna.  Även  om  förskolan  och
vårdnadshavare hade gett samtycke så var det i första hand barnen som var i fokus i observationerna.
De hade därmed rätt till att bli tillfrågade och vi som forskare hade en skyldighet att tillfråga dem,
samt  respektera  ett  nej.  Då vi  genomförde en fallstudie,  samt  enbart  tillfrågade en av  förskolans
avdelningar om tillstånd för att genomföra studien, så valde vi att observera inomhus på avdelningen
för att inte blanda in barn och pedagoger från andra avdelningar. Det leder oss in på nästa del av de
etiska överväganden vi gjort, nämligen integritet och identifieringen av deltagarna i studien. 

Integritet och Avidentifiering 

Deltagarens integritet i forskningsstudier är viktig att respektera och därför måste forskaren vara noga
hur denne förhåller sig till och hanterar denna information. Bland annat kommer vi att radera vårt
datamaterial  när  arbetet  är  godkänt.  Utifrån  offentlighetsprincipen  som  Vetenskapsrådet  (2017)
belyser så valde vi att i denna studie inte benämna varken förskolan, avdelningen eller individer med
deras verkliga namn utan vi använde oss av fiktiva namn för de nämnda tre kategorierna. Vi bytte
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även ut kön på slumpmässiga individer för att öka avidentifieringen då detta ändå inte är av betydelse
för vår studie. Vi som genomfört studien har även tystnadsplikt enligt Vetenskapsrådet (2017) och får
därmed inte heller berätta för omgivningen var  vi genomfört  vår  studie eller  vilka individer  som
deltagit i den.  

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer vi att diskutera de val vi gjort under studien samt för och nackdelar 
med den metod vi valde.

Förförståelse

Vi  har  båda  två  tidigare  arbetat  inom  förskolans  verksamhet  och  har  därmed  både  upplevt  och
observerat  barns  lek  i  relation  med  fysisk  miljö  och  material  tidigare.  Vi  har  även tagit  del  och
bearbetat teorier och forskning kring ämnet i samband med tidigare kurser och även till denna studie.
Det ökade våra enskilda och vår gemensamma förförståelse inför observationerna. En forskare som
undersöker något har en förförståelse för det personen undersöker och kan därmed inte studerar helt
förutsättningslöst (Hyldgaard, 2008). Det är relevant att belysa för att det kommer att påverka hur vi
har uppfattat och hur vi tolkat datamaterialet i studien.

Pilotstudie

Stukát (2011) belyser att en fungerande observationsmetodik kan vara svår att på förhand utarbeta och
det kan krävas ett flertal försök innan man hittar en metod som fungerar i enighet med till ens syfte.
Därför genomförde vi en pilotstudie innan vi började med observationen till vår uppsats, där vårt
syfte med pilotstudien var att vi skulle testa av vår metod. Vi uppmärksammade en styrka med att vi
observerade tillsammans, det var nämligen att vi kunde komplettera varandras observationer. Båda
såg samma situation, men från olika positioner i rummet vilket gjorde att vi kunde uppfatta olika
saker  i  samma  situation.  Vi  placerade  oss  diagonalt  i  rummet  för  att  vi  dels  skulle  kunna  hålla
ögonkontakten med varandra och dels för att vi skulle se observationerna från olika håll. Med olika
vinklar och placeringar kunde vi nå situationer från olika håll och därmed uppfatta olika saker.

Studiens observationer

Vi upplevde under observationerna att vi kunde komplettera varandras observationer då vi kunnat
uppfatta olika detaljer. Att vi var två gjorde att vi kunde växla mellan vem som antecknade och vem
som observerade och på så vis kunde vi uppfatta mer detaljer i observationerna eftersom vi hade ett
par ögon på observationerna hela tiden. Skulle en av oss missa något så kunde den andra se det. 

Ett dilemma med detta tillvägagångssätt vi hade innan genomförandet, var att vi i större utsträckning
riskerade att vi inte skulle smälta in i verksamheten och bli ett större störmoment i leken än om vi
hade varit ensam. Vi upplevde inte att barnen stördes i leken av att vi var två som observerade dem,
däremot stötte vi på en annan problematik och det var trånga utrymmen. Ett exempel på då vårt
metodval att samobservera blev till en nackdel för oss, var när det kom till hemvrån. Rummet som
hemvrån låg i var litet och med två observatörer skulle vi hamnat mitt i leken och därmed troligen
störa leken.  Vi valde därför att  inte observera tillsammans i det rummet. Under de stunder då vi
utförde egna observationer, lekte inte barnen i hemvrån, vilket resulterade till att inga observationer
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genomfördes där. Det hade å andra sidan varit intressant att se om vi hade fått fram ett annat resultat
om vi hade genomfört observationer även i hemvrån, eller om resultatet hade blivit detsamma. 

En sak vi upplevde som problematisk under genomförandet av studien var att närheten till  leken
gjorde  att  vi  hade  svårt  att  få  till  ett  helt  passivt  förhållningssätt  i  observationerna.  Då  barnen
upprepade gånger tog kontakt och bjöd in den observatör som satt närmast leken in till samtal och lek.
Vi försökte förhålla oss passiva när vi observerade och vi märkte att ju närmare vi satt leken desto mer
integrerade barnen med oss. Barnens kontaktsökande resulterade till att vi blev tvungna att inta ett
mer partiellt  förhållningssätt  än vad vi  önskat  i  observationerna.  Trots detta lyckades vi ändå till
största del förhålla oss passiva under observationerna. 

Trovärdighet och sannolikhet

Vi anser att resultatet av vår undersökning har en relativt hög trovärdighet (Eliasson, 2013) för att om
undersökningen genomför en gång till under samma förutsättningar, alltså på samma avdelning och
med  samma  personal  och  barn  så  kommer  grunden  i  resultatet  återspeglas.  Eftersom  det  är  en
fallstudie vi genomfört där individers agerande har observerats så kan det skilja sig åt i frågan om
vilka  aktiviteter  som  sker  men  vi  tror  ändå  att  grunderna  i  resultatet  kommer  vara  detsamma.
Eftersom vi har varit två som observerat så har vi fått två perspektiv på samma situation och dragit
samma slutsats vilket gör att vi tillsammans fått en tydligare bild över de observerade situationerna.
Något som kan påverka studiens trovärdighet är att observationerna genomfördes under en kort tid
och att vår studie är en fallstudie vilket innebär att vårt urval är relativt litet. Men vi har valt  att
genomföra en fallstudie, vilket innebär att vi får ett icke-representativt urval, så har vi medvetet valt
en mindre undersökningsgrupp. Trots den korta tiden för observationerna så har vi fått in mycket
datamaterial och därför kände vi oss nöjda med dessa två eftermiddagar.  

Eliasson (2013) menar att, när man kolla undersökningens sannolikhet så innebär det att man ta reda
på om undersökningen verkligen undersöker det som det är meningen att  den ska undersöka. Vi
anser att vi har i vårt resultat fått svar på vårt undersökande syfte. Vårt resultat stämmer dels överens
med tidigare forskning och svarar på våra frågeställningar. Det gör att vi anser att vi har en högre
sannolikhet på resultatet i vår studie. 
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Resultat 
I Resultatet kommer vi gå igenom det som framkom under de observationer vi genomfört i samband
med våra forskningsfrågor. Vi har valt att strukturera vårt resultat utifrån följande rubriker:
Avdelningens  uppbyggnad,  Material  i  leken,  Leksignaler:  med och  utan  leksaker,  Förhandlingar  i  lek  runt
material, Pedagogens roll och påverkan i leken och Sammanfattning. Våra rubriker kommer grundligen från
våra forskningsfrågor och därefter kategoriserats till teman under vår analys av resultatet.

Avdelningens uppbyggnad

(Figur 1)
På avdelningen finns flera olika rum som är inredda på olika vis. Det första man möts av när man
kliver innanför dörren är en grovhall för skor, regnkläder och torkskåp, som i sin tur leder ut till
hallen där barnen har sina hyllor. Hallen innehåller utöver hyllorna en soffa, ett lågt bord, klädskåp
till pedagogerna och en låda med duplo. Rummet är även en passage till toaletter, hemvrån och stora
rummet. 

Hemvrån är inredd med möbler som påminner om hemmet men i barnens storlek och höjd, med
andra ord en köksmöbel  med spis,  vask och köksskåp.  En docksäng,  vagnar  med dockor  och en
babysits.  En bordsgrupp med stolar  till  och ett  skrivbord.  Dessutom finns det  utklädningskläder,
tillbehör till köket och andra saker som ofta finns i ett hem, såsom exempelvis mobil, kamera och
låtsaspengar.
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Därefter kommer man in till stora rummet som innehåller en köksbänk utmed en vägg med diskbänk,
diskmaskin, skåp osv. Mot väggen som leder till hemvrån står en soffa och skåp. Strax framför skåpen
och soffan står ett långbord och vid ena änden av långbordet är det fönster som sträcker sig utmed
väggsidan. I andra hörnet finns ett pyssel/ritbord med en mindre träsoffa och stolar, en vagn med
material och en avgränsning i form av lägre och högre hyllor. I de högre hyllorna finns en dator. På
andra sidan de höga hyllorna finns ett bord och stolar. Runt om rummet är material placerat i både
barnens och i pedagogernas höjd. I mitten av rummet finns en större fri yta.

Det stora rummet leder in till det stora byggrummet. Utmed en vägg breder ett lågt bord ut sig med
stolar och utmed två andra väggar lådor med byggmaterial och ett par hyllor med uttagbara lådor
med mer material. Även en sittbänk, en tavla med veckans dagar, en flyttbar vit whiteboardtavla och
en hög vägghylla med saker. Utöver den höga hyllan är saker i barnens höjd. 

Slutligen kommer vi in i sista rummet, nämligen det lilla byggrummet. Det är uppdelat i två delar, en
lekhörna och en byggyta separerade med en liten bokhylla. Intill byggytan finns ett högskåp. Lekytan
består av ett lågt bord och en matta.

Sammanfattningsvis så innehåller avdelningens rumsliga miljö mycket lekmaterial placerat i barnens
höjd, både mindre lekytor och större öppna lekytor samt mycket byggmaterial av olika slag. Det är
pedagogerna som utformar miljön på förskolan och det är därför intressant att studera hur de har
utformat miljön för barnens olika lekar. Pedagogerna på den här avdelningen berättar att de gör aktiva
val  när  de  konstruerar  lekmiljöerna  på  förskolan  genom  att  bland  annat  reflektera  över  vilken
barngrupp de har och vilket material de tar in på avdelningen för att passa gruppen. De berättar att de
framförallt har att förhålla sig till vad som redan finns på förskolan och att på just denna förskola finns
det mycket byggmaterial. Det blir då naturligt för pedagogerna att ta in mycket byggmaterial.

Hur  barnen använder  själva  miljön,  exempelvis  rummet,  i  sin  lek  skiljde  sig  åt  mellan  de  olika
observationerna.  En  del  lekar  var  mer  begränsade  till  en  mindre  yta,  exempelvis  under  en  par
observationer sitter barnen vid ett bord och leker med lera eller bygger lego på golvet. Medan i andra
observerade lekar rör sig leken mer i och mellan rummen, i synnerhet rollekarna, men också för att
barnen hämtar material att bygga med. I en observerad lek där Klas och Emil leker en rollek med lego
och legogubbar, rör de sig mellan bordet med de egenbyggda husen och soffan som får agera skola i
leken. “Nu gick jag till skolan.” säger Emil och går från bordet till soffan. Klas svarar genom att säga
“Då gick jag till jobbet” och flyttar sig längs bordet, och lämnar området med de egenbyggda husen.
Strax efter säger Klas “Nu är det kväll” och båda barnen går tillbaka till utgångspunkten med husen
där figurerna lagar middag, “chillar i ugnen” och sover. I den observationen blir det synligt, i synnerhet
genom barnens kommentarer att platserna i rummet får olika betydelser i leken och att barnen aktivt
använder  rummets  planlösning  i  sin  lek.  Barnen  använder  också,  under  våra  observationer,  ofta
materialet på det sätt som materialet är förväntat att det ska användas till. Som ett exempel knådar
Olle  ihop  leran  och  använder  en  metallskopa  som  han  skopar  bitar  ur  leran  med.  När  barnen
konstruerar saker så transformerade barnen även om dem.

Material på olika sätt i leken

Pedagogerna berättade att barnen får använda saker och ting på annorlunda sätt än de är tänkta att
göra och berättar som exempel att barnen ofta använder stolar till att skapa en buss och att även soffan
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i hallen ofta används som en buss i barnens lekar. Vi såg också att barnen använde saker på annat vis,
däremot inte fullt lika tydligt, vid några tillfällen under observationerna. Bland annat vid ett tillfälle
när några barn leker med lera vid ett bord använder Klara först en kniv som hon skär i degen med.
Därefter istället för att skära degen med eggen på kniven så vänder Klara på kniven och trycker bladet
sidledes ner i degen. Klara går sedan över till att använda två olika formar och fyller dessa med degen.
Alltså hon trycker inte formen i degen utan tar bitar av degen och fyller formarna istället. Ett annat
tillfälle då ett barn använde materialet på ett annat sätt än förväntat var då Josef satt vid långbordet
och lekte med en låda med små plastbjörnar. Först plockar han ur och i dem i lådan ett par gånger.
Han fyller sedan en hushållspappersrulle med björnarna. Därefter lägger han björnarna på en lång rad
på bordet och räknar sedan hur många han fick plats med. 16 stycken. Han tar slutligen björnarna en
och en, räknar dem högt med ett morrande ljud i samband med att han lägger dem successivt i lådan.
I båda dessa observationer använder barnen materialet i sin lek på ett annat sätt än det kanske är tänkt
att användas till.

I observationerna transformerar barnen om miljön och leksaker för att de ska bli något annat i leken.
Exempel på då denna transformering blev synlig under en legolek i hallen där barnen transformerade
om leksaker. En röd platt legobit var först en matta för att därefter bli till en säng åt en legogubbe. Och
en legobit  med en halvmåneformad skålform var först  ett  handfat i  leken för att  sedan bli  till  en
toalett. När barnen leker med lera blir det ett annat exempel på då barnen omvandlar ett material till
något annat. Lerans mångsidighet gör att barnen omvandlar leran till en mängd av saker genom att
forma den, bland annat blev leran en snigel, en bäbis, en tårta och matbullar i många olika former och
smaker.  Eftersom  leran  går  att  forma  blir  även  transformationen  tydligare  för  både  barnen  och
observatören att uppfatta.

Ett annat sätt som barnen använder material på var i återberättande form, dvs för att berätta eller att
uttrycka  sig  med.  Josef  sitter  och  ritar  och  berättar  att  han  ritar  honom  och  sin  lillebror,  som
fortfarande är en bäbis, när de leker på förskolan. Josef berättar att han ritar detta för att han ser fram
emot att få leka med sin lillebror på förskolan när han blir större. Alltså Josef använde papper och
penna för att försöka ge uttryck för det han tycks tänka och känna i stunden. 

Leksignaler: med och utan leksaker

När det kommer till att ta sig in i andra barns redan pågående lekar såg vi olika strategier.
En strategi var att ta sig in i leken med hjälp av muntlig kontakt och/eller kroppsspråk. Ett exempel på
detta framkommer vid en lek i byggrummet. Tyra och Petra leker tillsammans och Lukas kommer in i
rummet och går runt mattan som tjejerna bygger på. Han springer därefter ett varv runt mattan med
bygget och slänger sig därefter på golvet och kollar på tjejerna. Lukas ropar Tyras namn. Hon tittar
upp men svarar inte och fortsätter att leka. När en pedagog kommer in i rummet och går in till lilla
byggrummet springer Lukas dit istället. Här visar Lukas tydliga signaler på att han vill få tillträde till
Tyras och Petras lek genom att cirkulera runt tjejerna och när det inte funkar söker han kontakt med
Tyra genom att ropa på henne. När Lukas inte får något gehör ger han efter ett tag upp och springer
och kollar vad pedagogen gör istället.

En annan strategi var att barnen använder leksaker som en inköpsbiljett till den pågående leken och
det var något som återkom ett flertal gånger i observationerna, både mellan barnen men även med oss
observatörer.  Ett  tillfälle  när  detta  framkom  var  när  Olle  och  Klara  leker  var  för  sig  i  det  lilla
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byggrummet. Olle sitter på ett litet lekbord och leker med en ladugård och plastdjur. Klara sitter på
golvet nedanför och leker med en plastgubbe. Klara sneglar på Olle och börjar gå med gubben längst
kanten på lekbordet. Plastgubben går fram till kortsidan på ladugården och knackar på med.  
Klara: “Får jag komma in?”
Olle: “Nej! Här leker jag.”
Klara: “Men då dör den!”
Olle: “Okej då, du får väl komma in då.”
Här är ett tydligt exempel på hur Klara försök att ta sig in i Olles lek genom att det är plastgubben
som knackar på. Alltså här tar Klara hjälp av sin plastgubbe för att få tillträde till Olles lek.

Ett annat exempel när leksaker används som inträdesbiljett blev synligt när Lukas, Josef, Sara Petra
och Tyra leker med lego i hallen. Tyra och Petra leker en rollek med figurer vid det låga bordet med en
uppbyggd legovärld på och Josef och Sara leker en annan rollek med figurer på golvet med deras
uppbyggda kulisser. Lukas strövar mellan dessa två lekar utan att få tillträde att kliva in i dem då han
nekas flertalet gånger. Han tar då upp en legodörr och erbjuder den till Josef som sitter och bygger på
Sara och hans kulisser och får därefter vara med i leken. Men Lukas lämnar strax leken för att försöka
ta sig in i Petra och Tyras lek istället. Lukas tar med en figur från golvet och försöker leka med den
mot Tyras figur, som om han redan är med i leken. Det resulterar till ett skarpt tjut från både Petra och
Tyra och han nekas återigen att vara med. Lukas börjar ströva igen men hittar då ett legoflygplan på
golvet och börjar leka med den, särskilt nära bordet kring Tyra och Petra. När han inte får någon
reaktion fortsätter Lukas vidare sedan genom rummet, upp på soffan och bort mot änden av rummet.
Fram och tillbaka över golvet  går  leken med flygplanet  som med jämna mellanrum kraschar och
behöver byggas ihop på nytt. Lukas hittar sedan en legobil och börjar köra runt den på samma vis som
flygplanet tidigare. I den här observationen blir det synligt att Lukas kämpar för att ta sig in i en av de
pågående lekarna och han använder olika sorters strategier för det, bland annat försöker han använda
leksaker  på olika  sätt  för  att  få  vara  med.  Han får  vara  med i  leken på golvet,  men han verkar
egentligen vilja vara med i just Tyra och Petras lek då han upprepade gånger söker tillträde till deras
lek, trots att han har fått tillträde till den andra leken. Varför han nekas till deras lek skulle kunna, ur
ett perspektiv, vara för att deras lek redan är igång och att barnen då försöker skydda den. Det slutar
med att Lukas leker en ensamlek.

Det Lukas gör med flygplanet när han kör runt kring Tyra och Petra är vad man kan tolka som en
leksignal, att han försöker locka över tjejerna till att leka med honom istället genom att leka en till
synes roligare lek. En annan observation som också visar en liknande situation är när Sara sitter i
hallen och leker med lego på golvet och Petra kommer in i rummet. Sara frågar Petra om hon vill leka
med henne, men Petra ignorerar henne. Petra går runt i rummet och landar sedan vid legobordet där
tittar hon på Sara som sitter och bygger på golvet. Petra tar då upp en legogubbe från golvet och
ställer den på bordet. Hon tittar på Sara och vickar gubben och säger ”Mamma! Mamma! Pappa är här!”
Sara svarar med att säga ”Mamma kommer!” hon kliver upp från golvet och går fram till bordet. Där
utspelas en kort rollek med figurerna. Precis som Lukas använder Petra en leksak som ett sätt att
förstärka sina leksignaler på och på så vis försöka ta sig in i leken. Skillnaden mellan dessa situationer
är att Petra har en mottagare som är villig att leka med henne, vilket inte Lukas hade.

Barnen använde också lekmaterial till  att försöka att interagera med oss observatörer och det blev
synligt vid bland annat en observation i hallen när Sara hade blivit ensam vid sin legolek. Hon tittar
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och söker ögonkontakt ett flertal gånger med den observatör som sitter närmas. När hon inte får något
gensvar tar hon med en legogubbe och kommer fram och räcker fram den och går sedan och sätter sig
igen.  Observatören  frågar  “vem  är  det  här?”,  Sara  svarar  “En  bäbis”.  Sara  kommer  och  hämtar
legogubben och går tillbaka till sin plats. Där håller hon upp legogubben intill munnen och vickar på
den och upprepar “kom kom” flera gånger. Observatören svarar “lek med den du”, Sara ser besviken ut.
Här använder sig Sara sig av samma strategi som Lukas och Petra det vill säga att Sara använder
legogubben till att bjuda in observatören till lek.

En annan observation där barn använder lekmaterial som verktyg för kontakt är då en observatör
sitter och observerar en pyssellek med Petra. Petra försöker i slutet av observationen söka kontakt med
observatören  men  får  inget  gensvar.  I  och  med  det  började  hon  rita  på  observatörens
anteckningspapper med först en färgpenna, men får ingen reaktion på detta och försöker då med olika
färgpennor istället. Under hela tiden söker hon ögonkontakt med observatören. Det är först när Petra
börjar rita med en svart färgpenna som hon få en tillsägning i form av “Inte svart” av observatören och
Petra byter penna till en annan färg en sista gång innan hon lämnar aktiviteten. Detta kan tolkas som
att Petra försöker skapa en kontakt med observatören genom att provocera fram en reaktion. Petra vet
att reglerna är att man inte får rita på andras teckningar då hon berättar det själv för observatören. En
tolkning av detta är att barnen skulle kunna vara vana vid att vuxna, framförallt pedagogerna, är med
i  lekar  eller  aktiviteter  vilket  gör  det  naturligt  för  dem  att  bjuda  in  oss  observatörer  också.
Pedagogerna bekräftar även att de brukar leka med barnen.

Barnen på avdelningen leker flertalet gånger en form av blandlek mellan rollek och konstruktionslek,
det vill säga en lek där barnen bygger och konstruerar saker samtidigt som de leker en rollek. Vid flera
observationer får konstruktionsleken ta mer plats i sammanhanget än själva rolleken. I en observation
när detta blir synligt är när Petra och Tyra leker tillsammans i byggrummet och bygger ett hus av stora
byggplattor. Under tiden som konstruktionsleken sker styr Petra och Tyra upp rolleken genom att
bestämma vad de ska leka och vilka roller de ska ha. När det kommer till rollfördelningen är de oense
om vem som ska ha vilken roll.
Petra: “Jag är katt.”
Tyra: “Nej jag är katt.”
Petra: “Nej jag är katt.”
Tyra: “Nej katt är imorgon.”
Tyra  och  Petra  fastnar  vid  rollfördelningen  och  kommer  inte  längre  i  rolleken,  däremot  flyter
konstruktionsleken på utan att de blir oense om något. När konstruktionsleken är färdig säger Tyra
“Nu klart. Kom Petra så leker vi”. Petra tillför en sista kloss till bygget och går därefter ut ur rummet.
Efter en liten stund går även Tyra ut ur rummet. När det kommer till Tyra och Petra är detta är ett
återkommande fenomen vid fler observationer av deras lekar. Detta skulle kunna tolkas som att Petra
känner sig nöjd med leken när själva konstruktionsdelen av leken är klar och väljer då att lämna leken
för att göra något annat istället då hon gör så upprepade gånger.

Förhandlingar runt material i lek  

Under  observationerna  gjordes  en  del  förhandlingar  mellan  barnen  kring  materialen  i  leken.  De
förhandlingarna tog form på tre olika vis.  En del av dessa förhandlingar handlade om vilken roll
figurerna hade i leken. Under en observation sker följande urklipp ur en konversation mellan två barn
i samband med en lek med figurer.
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“Jag är pappa.”
“Nej, jag är pappa.”
“Då är jag mamma.”
“Nej, jag är mamma.”
Det kan tolkas som att barnen försöker komma överens om vem som har vilken roll i leken och detta
fenomen återkommer i flera olika observationer.

En annan form av förhandling som sker var om vem som hade vilket material. Ett exempel på detta är
från en av observationerna där Maja och Tyra leker med lego i hallen. Vid ett  tillfälle  uppstår en
situation som hade kunnat leda till en konflikt mellan Maja och Tyra. Det är när Maja tar en legobit
som Tyra hade, men lagt ifrån sig. Tyra tar av Maja biten med ett skarpt  ”Den hade jag”. Maja visar
med ett underkastade kroppsspråk och höjer höger axeln och kryper ihop en aning som ett tecken på
att jag ger mig, utan att säga något. Tyra fortsätter att leka. Strax efter tar Maja upp en legobit från
golvet ger den till Tyra och säger ”Du hade den också”.

Detta  skulle  kunna  tolkas  som om barnen under  konfliktsituation  förhandlar  om vem som hade
leksaken där Tyra använder en skarp markering för att få som hon vill. Maja reagerar med att dels visa
med sitt kroppsspråk att Tyra får leksaken och dels med att det var hon som gjorde fel i att ta Tyras
bit. Samt att sedan tydliggöra för Tyra att hon förstått signalen genom att ge henne en annan legobit
som  Tyra  haft  innan.  Det  skulle  också  kunna  tolkas  som  så  att  det  är  Tyra  som  har  makten  i
situationen och genom att erbjuda en legobit visar Maja sin underkastelse och försöker köpa sig in hos
Tyra igen.

Den tredje formen av förhandlingar som vi såg var förhandlingarna om vad materialen/miljön skulle
vara i leken. Bland annat genom att ett barn exempelvis säger i en lek i byggrummet  “Det här var
dörren” och  det  andra  barnet  godkänner  detta  utan  att  argumentera  emot.  Det  blir  en
överenskommelse om vad saker och ting är för något i leken utan att barnen behöver argumentera för
att få sin vilja igenom. Detta var något vi såg flera gånger, barnen var väldigt givande när det kom till
förhandlingar runt material och vi såg inte att det uppstod några konflikter när det kom till just dessa
förhandlingar.

Pedagogens förhållningssätt, roll och påverkan i lek

När det kommer till pedagogens roll i leken så behöver pedagogen inte vara med i själva leken för att
ha ett positivt inflytande på leken. Ett exempel på detta är när Klas leker med smålego. Han sitter i
soffan och kör med en gubbe som sitter på en legocyckel.
Klas: “(Pedagogens namn) kolla jag är på bergets topp.”
Pedagog: “Oj är du på berget.”
Klas: “Ja, här på toppen” (pekar i luften)
Pedagogen: “Oj har du cyklat ända till toppen?”
Klas: “Ja” (Leken fortsätter)
Här ger pedagogen Klas lek uppmärksamhet och uppmuntrar själva leken genom att se leken och
bekräfta det Klas berättar. Det uppmuntrar Klas till att fortsätta leken då han får positiva signaler om
leken av pedagogen. Klas agerande kan tyda på att han inte vill att pedagogen ska vara med och leka
utan att han bara vill ha bekräftelse då han nöjer sig med pedagogens gensvar.
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När det kommer till pedagogens påverkan på leken så är det lätt att den kan få en negativ effekt då
den inre lekzonen är skör och lätt kan spricka. Ett exempel på detta är när Sara leker med en pedagog.
Sara, som leker med duplo, visar ett flertal gånger under observationens gång hur hon försöker bjuda
in andra till att leka med henne. Hon gör det bland annat genom att erbjuda andra barn men även oss
observatörer legofigurer och legobitar. Hon ta även till vara på situationer då andra barn leker vid
hennes bygge genom att fråga “Vill du leka med mig?”. Hennes strävan kan tyda på att hon har svårt att
transformera sig in i den inre lekzonen själv.

När pedagogen frågar om bygget lyser Sara upp och nästan lite exalterat tar hon chansen att bjuda in
pedagogen in i leken. Vid ett flertal gånger frågar Sara pedagogen “Vill du leka med mig?” Sara lyckas
träda in i den inre lekzonen genom att leka med pedagogen. Hon blir fokuserad på pedagogen och
bygget och hon leder leken framåt med sin fantasi.  Pedagogen hjälper  Sara att  komma in i  leken
genom de frågor hon ställer om legobygget och de gubbar som bor i huset. Här uppstår en rollek med
figurerna. Efter en liten stund hörs det att barnen som leker i hemvrån inte är riktigt sams och plötsligt
smäller det i dörren och det hörs att en konflikt har uppstått. Pedagogen blir tvungen att lämna leken
för att lösa konflikten på grund av att hon är ensam pedagog på avdelningen vid den tidpunkten. Sara
sitter kvar på golvet ett slag, tyst med tom blick och snurrar på en av figurerna. Pedagogen säger
“Kom så går vi och ritar.” till ett av barnen som var med i konflikten och de går in i stora rummet. Då
kliver Sara upp, suckar och lämnar leken och rummet.

Denna observation kan tolkas som att Sara och pedagogen har trätt in och befinner sig i den inre
lekzonen när konflikten uppstår. Då pedagogen blir tvungen att lämna leken, så spricker den inre lek
zonen som Sara befinner sig i tillsammans med pedagogen. Saras reaktion skulle kunna tolkas som ett
uttryck för hur hon upplever detta, då hennes kroppsspråk tydligt visar på en besvikelse. Sara har ett
flertal gånger under lekens gång med pedagogen frågat ”Vill du leka med mig?” Det kan tolkas som att
Sara vill säkerställa att pedagogen vill och kan kliva in i leken tillsammans med henne. Det är just
detta som kan ge en negativ effekt när det kommer till en pedagogs roll i lek, om pedagogen inte kan
fullfölja leken. Som i detta fall var på grund av att pedagogen var tvungen att avbryta leken för att
lösa konflikten. Pedagogen berättar under samtalen efter observationerna att de skulle vilja vara med
och leka med barnen betydligt mer än vad de gör, dock så är det svårt då de bara är två pedagoger på
avdelningen och det finns mycket annat som de också behöver lägga sin tid på.

Vad  pedagogen  tillåter  eller  inte  kan  även  de  hjälpa  eller  stjälpa  leken.  I  en  observation  gav
pedagogens tillåtande sätt en positiv effekt på leken. Som när några barnen ska leka med lego i hallen
och barnen har  svårt  att  hitta  bitar  de vill  ha och börjar  rota  runt  i  lådan.  Det  låter  mycket  och
pedagogen säger då till barnen att de kan lägga ut legot ur lådan och lägga det på en filt istället. Så
låter det mindre och det blir  lättare för barnen att se vad som finns. Efter en stund kommer Emil
inspringandes till stora rummet där pedagogen är och håller upp en legobit och frågar “Har vi köpt
nytt  lego?”  Pedagogen svarar då “Nej det har vi  inte”. Med andra ord, beroende på hur materialet
presenteras har en inverkan på hur barnen upplever materialet. Vilket blir extra tydligt genom Emils
kommentar i observationen.

Ett annat exempel på att material kan få olika betydelser beroende på hur den presenteras såg vi i en
annan observation. Klara, Olle och Petra sitter och sitter och leker med lera. Efter en stund säger Klara
”Den som räcker upp handen först får all min deg” och Petra räcker snabbt upp handen och Klara räcker
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över degen till Petra innan hon lämnar bordet. Under observationen lämnar Petra bordet flera gånger
och vid ett tillfälle lämnar hon bordet och sätter sig i soffan för att läsa en bok med ett annat barn. Då
kommer Tyra och sätter sig på Petras plats vid bordet och börjar  leka med leran.  Olle som sitter
bredvid  vänder  sig  till  Petra  och säger  “Petra,  Tyra  tar  din  plats!”  varpå Petra  lämnar  soffan  och
kommer tillbaka till bordet. “Där satt jag!”  säger Petra och Tyra lämnar över platsen till Petra. Tyra
ställer  sig  vid  diskbänken  med  ett  besviket  kroppsspråk  och  tittar  växelvis  mellan  bordet  och
pedagogen. Detta ser pedagogen och frågar ”Vill du också dega?” och Tyra nickar. Pedagogen tittar mot
bordet och ser att Klaras plats är tom och frågar Klara om hon är färdig. Tyra får hennes plats vid
bordet istället. Pedagogen tar en bit av Petras lera och ger till Tyra. I den här observationen kan det
tolkas som att leran får en större dragningskraft för Tyra men även för Petra genom att andra barn
leker med den. I observationen blir pedagogens roll synlig i och med att pedagogen medverkar till att
Tyra får en annan plats vid bordet. Det skapar en lösning på situationen som alla parterna är nöjda
med. Hade pedagogen däremot inte varit lyhörd och uppfattat Tyras fina signaler hade kanske inte
denna hjälp från pedagogen ägt rum.

Vid flertalet situationer har pedagogerna tillåtit barnen att antingen spara eller helt lämna lekmaterial
framme när leken pausats eller avslutas. Ett tydligt exempel på detta är vid ett tillfälle då Klas och
Emil  har  lekt  och  byggt  på  bordet  ute  i  hallen  och  en  pedagog  kommer  till  dörröppningen och
observerar. Klas uppmärksammar det och frågar ”Får vi spara det här?” och visar det han och Emil
byggt.  ”Ja, det får ni.” svarar pedagogen och Klas ser nöjd ut och Klas och Emil lämnar rummet. I
samband  med  en  annan  sådan  situation,  då  det  var  dags  för  mellanmål,  kom  detta  upp  som
samtalsämne mellan en observatör  och en pedagog.  Pedagogen förklarade att  anledningen till  att
barnen  inte  alltid  behöver  städa  undan  sin  lek  är  för  att  pedagogerna  vill  respektera  deras  lek.
Pedagogen liknade det med att någon skulle avbryta en stickning och man skulle behöva ta isär det
man stickat, bara för att man ska äta. Då måste man ju börja om sedan om man vill fortsätta sticka och
det är ju inte så kul. Likaså är det för barnen och deras lek. I och med att lekar fick stå kvar en stund så
började, i många fall, andra barn leka nya lekar med det materialet. Ett exempel på en sådan situation
var när två barn lekte i byggrummet och där byggde med stora byggplattor och lämnat bygget för att
göra annat. Och senare kom andra barn som påbörjade en egen lek på deras bygge. Något man kan
fråga sig är om den andra leken skulle ha uppstått om de två första barnen inte hade fått spara sitt
bygge.

De regler som finns kring material på avdelningen, informella som formella, påverkar på vilket sätt
barnen ser lekmöjligheter med dem. Detta kan vara både stimulerande och begränsande för barnens
lek. Ett exempel på detta är då Petra och Tyra sitter och pysslar vid det låga bordet i rit/pysselhörnan i
stora rummet. Till en början klipper och limmar de ihop papper med limstift. Leken går sedan över till
att  limma ihop flera olika saker, som pennor,  toarullar  och papper istället.  Denna lek fortgår  inte
någon lång stund, för leken slutar tvärt med att Petra säger ”Tänk om fröken ser?” och tittar sig runt i
lokalen. Därefter särar de på alla sakerna utom papperen, för limmet har hunnit torka och fortsätter
att enbart att limma, rita och klippa i papperen istället. Detta kan tolkas som att barnen känner till de
regler som finns kring hur man får använda material, exempelvis att det inte är tillåtet att limma ihop
pennor. Under själva leken är de så inne i leken att de för tillfället glömmer de reglerna, men att Petra
kommer på sig själv med vad de gör för något. För att inte bli påkommen så tar de isär det de limmat
ihop och återgår till den aktivitet de vet att de har tillåtelse att göra med materialet
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En annan regel som brukar kunna finnas på förskolor är om barn ska få eller inte få ha egna leksaker
på förskolan. På den här avdelningen är det okej för barnen att ha med sig ett gosedjur som de har när
de vilar, men inte andra leksaker. De får stanna på hyllan i så fall. Ett exempel på det är då Maja går
till  sin  hylla  och  hämtar  en  leksak  därifrån.  En  pedagog  ser  det  från  stora  rummet,  ställer  sig  i
dörröppningen och säger ”Det där är en leksak, inget gosedjur. Och dem har man bara när man vilar.” Maja
lägger tillbaka sin leksak på hyllan. Här kommer avdelningens regler kring leksaker upp och blir
synlig för både barn och observatör. Pedagogerna berättar att barnen får ta med ett gosedjur som en
trygghetsfaktor att ha på morgonen eller vid vilan, men andra leksaker får de inte ta med. Det i första
hand för  att  de kan tappas bort  eller gå sönder.  Dock har de visningsdagar för att  barnen ska få
möjlighet att ta med sig en leksak att visa upp.

Ytterligare en regel som ibland förekommer på förskolor är om det är tillåtet att förflytta material från
sin plats eller mellan olika rum. På den här avdelningen är den regeln inte lika tydlig att urskilja. Vid
ett tillfälle blir  ett barn tillagt att inte gå runt med degen utan att man ska sitta ner och dega vid
bordet. Medan vid ett annat tillfälle får två barn leka och röra sig runt i rummet medan de leker med
lego. Det skulle kunna bero på det specifika materialet som används vid respektive lek. Ett annat
exempel är då ett barn tänker ta med sig duplobitar in till hemvrån. Men barnet får en tillsägelse att
det inte är okej att göra så av en pedagog, vilket resulterar till att duplot förblir i hallen. Det i relation
med att vid ett annat tillfälle hämtar ett barn en plastlåda från byggrummet och tar med in i lilla
byggrummet utan tillsägning. Pedagogerna berättar att  barnen får flytta runt löst material  och att
byggmaterial ofta blir något annat. Bland annat berättar pedagogerna att genom att barnen får flytta
runt saker på avdelningen så brukar lekar i exempelvis hemvrån röra sig genom rummen, i synnerhet
ut i  hallen.  Pedagogerna förtydligar att  småsaker som spelbitar och pussel får inte flyttas runt då
sådant lätt försvinner. Alltså vissa material får flyttas mellan rummen medan andra inte får det på
grund av olika anledningar.

Sammanfattning 

Vårt syfte var att studera och analysera vilken roll det fysiska materialet och den fysiska miljön kan ha
på  barns  lek  på  en  förskoleavdelning.  Samt  vilken  roll  pedagogernas  förhållningssätt  till  fysiskt
material och miljö kan ha när det kommer till barnens lek. Utifrån detta kan vi sammanfatta resultatet
på följande vis. Vi uppmärksammade att barnen nyttjade både det fysiska materialet och den fysiska
miljön på avdelningen i  sin  lek.  Bland annat  i  olika  former  av  konstruktionslekar,  rollekar  och  i
skapande lekar som exempelvis lek med lera. 

Vi har  även observerat när barnen använder material  för  att  exempelvis återberätta eller  uttrycka
något. Leksignaler av olika slag är något som återkommer i våra observationer. Bland annat kunde vi
se  att  barnen använder lekmaterial,  exempelvis  leksaker,  till  att  försöka förstärka sina leksignaler
genom att erbjuda exempelvis en leksak. Som om barnen försöker köpa sig in i redan pågående lekar,
eller  för  att  locka  andra  barn  men  även  vuxna  in  i  sin  lek  med  hjälp  av  lekmaterialen.  Andra
leksignaler som bland annat verbala leksignaler eller signaler via kroppsspråk förekom också under
observationerna. Barnen förhandlade med varandra om olika saker i lekarna. Främst förhandlar de
kring vem som har vilken roll  i  lekarna de leker, vem som har vilken leksak och vad lekmaterial
alternativt miljön är för något i leken.
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Vi har även sett hur barnens lekar påverkas av de regler som råder på avdelningen. Exempelvis regler
kring barnens egna leksaker och att  lekmaterial  kan begränsas  till  en yta.  Vi  har  även fått  se  att
pedagogen har en viktig roll i främjandet av barnens lek då pedagogen i hög grad kan påverka leken.
Exempelvis  genom  hur  pedagogerna  presenterar  material  för  barnen  och  hur  pedagogernas
förhållningssätt och respekt kan se ut kring barns lekar.
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Diskussion
I diskussionen kommer vi koppla samman och reflektera över resultatet av studien i relation med den
forskning vi lyft i bakgrunden, vårt syfte och de forskningsfrågor vi har valt att använda. Det är dessa
forskningsfrågor som fått agera rubriker.

Hur använder barnen fysiskt material och den fysiska miljön i sin lek?

I observationerna uppfattade vi att barnen använde olika leksignaler och ofta använde leksaker eller
muntliga signaler som ett verktyg för att ta sig in i  lekar. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om
leksignaler och att de kan se ut på olika vis. Barnen i observationerna erbjöd bland annat andra barn
eller vuxna leksaker för att locka dem till lek eller så började barnen leka en lek bredvid för att locka
över de andra barnens eller de vuxnas intresse till  sin lek. Författaren menar på att  leksaker kan
förstärka en leksignal genom att skapa större intresse och då skapa en extra lockelse in i leken för
motparten. En tolkning av observationerna och utifrån det Knutsdotter Olofsson (2003) skriver är att
barnen använder lekmaterial för att på så vis ge en tydligare leksignal till den som är mottagare.

Något vi uppmärksammade under observationerna var att barnen lekte mycket konstruktionslekar
och  i  samband  med  dessa  konstruktionslekar  uppstod ofta  en  rollek  med figurer  mellan  barnen
och/eller pedagogerna i leken. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om då barn leker projektiv lek, det
vill säga att barnen leker en rollek men använder fysiska ting som aktörer i leken istället för att själva
agera. När barnen leker denna form av rollek förklarar författaren att barnen regisserar leken som en
manusförfattare och att det är vanligt att denna lek börjar lekas i tidigare åldrar än andra rollekar.
Detta kunde vi se i våra observationer vid flertalet tillfällen då barnen både via tal, förhandlingar och
med  kroppsspråk  visade  exempel  på  denna  rolllek.  Likväl  de  yngre  som  de  äldre  barnen  på
avdelningen lekte dessa lekar. Lekarna rörde sig kring hemliv och dess roller och kring aktiviteter
såsom att gå i skola, jobba eller cykla. Detta stämmer även det in på det Knutsdotter Olofsson (2003)
förklarar, om att karaktärisera det projektiva. Alltså att den som leker återger sina föreställningar och
tankar på figurerna i leken, något vi bland annat kunde se i en observation av Klas och Emil när de
leker med lego i stora rummet. Att barnen tolkar, testar och återger vad de uppfattat är något som
Lillemyr (2013) och Bruce (2010) menar också sker i andra former av rollek där barnen själva agerar i
leken. 

Under våra observationer blev flera transformeringar synliga både när barnen transformerade sig in i
leken  men  även  när  leksaker  och  material  transformerades  till  annat.  För  att  övergången  från
verklighet  till  lekvärlden ska fungera  skriver  Eriksson Bergström (2017)  att  transformationer  i  de
fysiska  miljöerna  kan  behöva  göras.  Med  andra  ord  anpassningar  och  förhandlingar  mellan  de
lekande individerna för att de ska ta sig in i lekens värld. Ett exempel på detta som vi såg under
observationerna var att en röd platt legobit var först en matta för att därefter bli till en säng åt en
legogubbe och leran blev en snigel. Lerans mångsidighet gör att barnen omvandlar leran till en mängd
av  saker  genom  att  forma  den,  förutom en  snigel  blev  leran  bland annat  en  bäbis,  en  tårta  och
matbullar i många olika former och smaker. Eftersom leran går att forma blir även transformationen
tydligare för både barnen och observatören att uppfatta. Knutsdotter Olofsson (2003) menar på att för
barn kan allt transformeras och omvandlas till något annat. Det Vygotskij (1995) skriver om relationen
mellan verklighet och fantasi syns i  observationerna med leran då barnen återskapar saker de har
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erfarenheter av. För att övergången från verklighet till lekvärlden ska fungera behövs med andra ord
anpassningar och förhandlingar ske mellan de lekande individerna för att de ska ta sig in i lekens
värld tillsammans. Denna övergång var något vi såg upprepade gånger under våra observationer.

Framkommer det några förhandlingar i relation till materialet/miljön och i så fall vilka?

I och med de rollekar och projektiva lekarna vi observerade gjordes även en del förhandlingar mellan
barnen,  främst  kring  rollfördelningen i  leken.  Vid  flera  tillfällen  under  observationerna upprepas
liknande  konversationer  mellan  barnen  där  de  försöker  komma  överens  om  vem  som  ska  vara
exempelvis mamma, pappa eller katt och om vilka roller som ska vara eller inte vara med i leken. Då
det var många projektiva lekar så skedde dessa förhandlingar även kring de figurer barnen använde i
lekarna. Eriksson Bergström (2017) menar att i början av en lek behöver de som leker komma överens
om vilka  ramar  de har  för  leken och  det  sker  genom att  de  samtalar,  förhandlar  och informerar
varandra om rollerna, gränserna och milstolparna i leken. Det väsentliga med lekförhandlingar blir att
leken kan fortskrida utan att behöva avbrytas senare för fler större förhandlingar. Även vilka saker
som barnen bygger i  sin lek är något som det sker förhandlingar kring. “Det här va dörren” är ett
exempel  från  då  två  barn  leker  i  byggrummet,  där  en  av  de  byggda  kulisserna  blir  föremål  för
förhandling.  Även  om  just  denna  förhandlingen  är  kort,  så  är  det  i  huvudsak  dessa  muntliga
lekförhandlingar vi observatörer uppfattar mellan barnen.

Barn skyddar sin lek skriver Eriksson Bergström (2017) om och att  det kan visa sig på olika sätt.
Författaren belyser att när barn nekar varandra tillträde till lekar behöver det inte betyda att de är
själviska, utan det kan vara för att de försöker skydda den sårbara lekzonen. Under våra observationer
nekade barnen varandra tillträde till lekar ett flertal gånger. Exempelvis som när Tyra ignorerande
Lukas leksignaler i byggrummet, att Tyra inte svarade på tilltal från Lukas, är ett exempel på hur barn
kan neka varandra.  Ett  annat  sätt  vi såg var  direkt  nekande med ljud eller  fraser.  Exempelvis en
konversation mellan Olle och Klara. “Får jag komma in?”, “Nej! Här leker jag”. Eller då Tyra och Petra
leker i hallen och Lukas försöker ta sig in i  leken, men tjejerna ger ifrån sig ett missnöjt  tjut som
nekande signal. Fast däremot “lika viktigt som att få leka är det att få vara med och leka.” (Öhman,
2011, s.13) och detta skapar ett dilemma. Ska leken skyddas och behålla den konstellation som redan
råder  eller  att  låta  alla  vara  med  och  riskera  att  leken  förstörs?  Pedagogens  roll  blir  kluven  i
situationen och Lagerkvist (2012) menar på att i en verksamhet behöver en pedagog hitta en balans
mellan det enskilda barnet och kollektivets rättigheter och behov. Alltså att ibland måste barnen tillåta
att andra ska få vara med och ibland måste de få leka själva. Under observationen kunde vi uppfatta
både att barn fick vara med och inte vara med i lekar.

Vem  som  hade  vad  är  också  en  form  av  förhandling  som  vi  uppmärksammade  under  våra
observationer,  men  som inte  alltid  var  helt  tydligt.  Knutsdotter  Olofsson  (2003)  skriver  kring  att
leksaker kan behöva laddas upp med någon form av dragningskraft för att barnen ska bli intresserade
av att leka med den, och ger som exempel att det kan ske genom att något annat barn leker med den.
Exempel på det uppmärksammade vi under en observation då Petra lämnat sin lera vid bordet och
gått för att göra annat en stund. Ett annat barn kommer och börjar leka med leran som Petra hade
tidigare  och  då  kommer  Petra  tillbaka  för  att  leka  med  leran  igen.  En  annan  observation  kring
fenomenet fick vi i hallen när Maja tar en legobit som Tyra hade, men lagt ifrån sig. Den situationen
påminner om situationen med Petra för att Tyra återfår intresset för legobiten hon lagt ifrån sig när
Maja tar upp den. Utifrån det Knutsdotter Olofsson (2003) skriver kan vi tolka situationerna som att
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leran eller legobiten fick en större dragningskraft för Petra respektive Tyra då det andra barnet började
leka med den.

På vilket sätt skapar eller stjälper pedagogerna möjligheter för barnens 
användningsområden av materialet?

I  samtal  med  en  pedagog  efter  observationerna  berättade  pedagogen  att  vilket  utbud  de  har  av
material på avdelningen är bundet till vilket material som finns att tillgå i huset och att hela förskolan
ska dela på det materialet. Ändå försöker de utgå ifrån vilken barngruppen de har och vilka intressen
barnen har när de ska utforma eller ändra om i miljön på avdelningen. Nordin-Hultman (2004) lyfter
att material och miljön på förskolan alltid varit en betydelsefull del i pedagogiken. Winther-Lindqvist
(2016) påpekar att en viktig uppgift för pedagoger är att utforma en anpassad stimulerande lekmiljö
för barngruppen. Men andra ord blir  det av vikt att  pedagogerna har förståelse för hur miljö och
material kan påverka barnens möjligheter till olika aktiviteter. Det både Nordin-Hultman (2004) och
Winther-Lindqvist (2016) belyser som viktigt, upplevde vi var något som pedagogerna i studien var
medvetna  om.  Då  pedagogerna  hade  placerat  material  på  barnens  nivå,  så  blir  det  tydligt  att
pedagogerna är medveten om betydelsen av materialets tillgänglighet (De Jong, 2010).

I  och  med  det  både  Johansson  och  Pramling  Samuelsson  (2009)  och  De  Jong  (2010)  skriver  är
pedagogernas synsätt på lek och dess miljö av betydelse. Hur pedagoger väljer att möblera miljön på
förskolan men även deras syn på barns lek spelar in. Detta kan kopplas till studiens pedagoger och
deras strävan att alltid utgå ifrån barngruppens intressen när det kommer till att utforma miljön. 
Eriksson Bergström (2017) nämner att material och miljön både kan inspirera men även reducera de
möjligheter barnen ser i materialet och miljön. Författaren skriver bland annat om skillnader mellan
förtolkade  miljöer  och  mer  obestämda  miljöer.  På  avdelningen  fanns  det  ett  stort  utbud  av
konstruktionsmaterial,  som  är  ett  material  som  skulle  kunna  ses  som  ett  relativt  ostrukturerat
material.  Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om att exempelvis mycket konstruktionsmaterial kan
bidra till mindre rollekar. Pedagogerna på avdelningen ger inte något uttryck för att det stora utbudet
av konstruktionsmaterial skulle vara något problem. Dock om man kopplar detta till det som Nordin-
Hultman (2004) påpekar om att ett enformigt material kan leda till ett begränsat antal aktiviteter så
skulle det kunna var en anledning till att vi såg mycket konstruktionslekar. Genom observationerna
såg vi nämligen ett  genomgående tema och det  var  att  barnen lekte en form av blandlek mellan
konstruktionslekar och rollek med figurer. Då det fanns mycket konstruktionsmaterial av olika slag på
avdelningen skulle det kunna vara en anledning till deras val av lekar. Ett annat alternativt är att
barnen  vid  observationstillfällena  hade  ett  extra  intresse  för  just  konstruktionslekar  och  att  det
speglade av sig på observationerna. Det kan återkopplas till det pedagogerna berättar om att de utgår
från barnens intresse när de utformar avdelningen och då barnen intresserar sig för byggen av olika
slag så har miljön anpassas utefter det.

Under en lek där en pedagog leker med Sara i hallen uppstår en konflikt i ett angränsande rum och
pedagogen tvingas avbryta leken för att hantera konflikten. Saras reaktion i situationen blir då väldigt
intressant, för den skulle kunna tolkas vara en reaktion på att hon var i den inre lekzonen vid detta
tillfället och genom att pedagogen lämnade leken sprack lekzonen som en skör bubbla för Sara. För att
när en människa är i den inre lekzonen är medvetandetillståndet förändrat, det råder hundraprocentig
hängivelse för leken och det råder perfekt harmoni förklarar både Knutsdotter Olofsson (2003) och
Bruce  (2010).  Nästan  som  ett  lätt  hypnotiskt  tillstånd  menar  Knutsdotter  Olofsson  (2003).  Men
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författaren belyser också att denna inre lekzon är skör som en såpbubbla och lättstörd och barn kan
reagera starkt om den bubblan spricker. I fallet med Sara så syntes det en kraftig reaktion från henne.
Hon sitter tyst, med tom blick och snurrar på en figur och tillslut lämnar hon rummet. Det skulle dels
kunna förklaras av det Knutsdotter Olofsson (2003) och Bruce (2010) beskriver om den inre lekzonen.
Dels också Saras reaktion skulle kunna liknas med den beskrivning Knutsdotter Olofsson (2003) ger
om  att  bli  störd  i  den  inre  lekzonen  “Den  söndertrasade  stämningen  kändes  nästan  kroppsligt
plågsamt.” (s.74).

Möjligt är även att en påverkande faktor för den starka reaktionen skulle kunnat ha varit att Sara flera
gånger, under observationen försökt bjuda in andra till lek och försökt transformerats in i den inre
lekzonen. Något som hon har misslyckats med på egen hand. Samt att hon försökt försäkra sig om att
det är tryggt att transformeras med pedagogen genom att upprepade gånger fråga “Vill du leka med
mig?” och när hon äntligen med pedagogens hjälp lyckats ta sig till inre lekzonen blir den störd och
spricker. Det Winther-Lindqvist (2016) skriver om att barn kan behöva hjälp in i leken och det är något
som blev tydligt i observationen mellan Sara och pedagogen. Winther-Lindqvist (2016) nämner några
hjälpmedel  och  hur  pedagoger  kan  tänka  för  att  främja  dessa  hjälpmedel.  Ett  sätt  för  att  främja
hjälpmedlen var att uppmuntra till lek, och det är något pedagogen gör när pedagogen använder sig
av legogubbarna och ställer frågor om dem till Sara. Pedagogen inspirerar även Sara till att fortsätta
leken genom att själv komma med tankar och funderingar om vad legogubbarna gör. Pedagogen ger
alltså Sara inspiration till  att fortsätta leken, som var ytterligare ett sätt för att främja hjälpmedlen
enligt författaren.

För pedagogen i situationen uppstår ett knivigt dilemma eftersom pedagogen för tillfället är ensam på
avdelningen när situationen uppstår. Under samtal efter observationerna berättar pedagogen att de
leker mycket med barnen. Dock skulle de önska att de hade tid att leka betydligt mer med barnen än
vad de gör. Det är svårt att få till då de bara är två pedagoger på avdelningen och det finns mycket
annat som de också behöver lägga sin tid på. I och med det pedagogen berättar belyses en personal-
och resursfråga. Hade de varit fler pedagoger på avdelningen hade en annan pedagog kanske kunnat
tagit konfliktsituationen och att denna pedagog hade kunnat fortsätta leken med Sara. För tack vare
att  pedagogen lekte  med Sara  lyckades  hon,  efter  lång  tids  kämpande,  tillslut  träda  in  den inre
lekzonen även om den olyckligtvis avslutades tvärt. Det är däremot inget varken Sara eller pedagogen
hade kunnat påverka i detta fall.

Något  som vi  redan lyft  är  att  pedagogerna i  studien brukar  leka med barnen och det  är  något
Vickerius och Sandberg (2006) poängterat att det är av vikt att pedagoger gör. Öhman (2016) lyfter
även vikten av att visa för barnen att man finns närvarande även om man inte är med i själva leken.
Ett exempel när detta blev synligt under observationerna var när Klas och Emil leker i stora rummet
med lego. Klas sitter i soffan och kör runt en legogubbe på en legocykel. Klas ropar på en pedagog
som står vid diskbänken.
Klas: “(Pedagogens namn) kolla jag är på bergets topp.”
Pedagog: “Oj är du på berget.”
Klas: “Ja, här på toppen” (pekar i luften)
Pedagogen: “Oj har du cyklat ända till toppen?”
Klas: “Ja” (Leken fortsätter)
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I den här observationen framkommer det Öhman (2016) beskriver om att bara finnas där för barnet
och barnets lek. Genom att finnas nära barnens lekvärld blir pedagogen som ett stöd till leken och ger
barnen känsla av en lekro och trygghet. Men andra ord kan det räcka med att bara finnas vid leken
och visa barnen att  jag finns här, genom att svara med ett leende eller en kommentar på barnens lek.
Pedagogen uppmärksammar Klas lek genom att svara på Klas uttalande om att vara på bergets topp
och på så vis uppmuntrar pedagogen Klas till att fortsätta sin lek. Klas nöjer sig med pedagogens
respons och det kan visa på att han i detta fall inte ville leka med pedagogen utan bara få sin lek
bekräftad. Öhman (2016) belyser att det viktiga är inte om pedagogen är närvarande eller inte, utan
hur en pedagog agerar.

I en observation uppfattade Emil det som att avdelningen köpt in nytt lego. Det för att pedagogen
presenterat legot på ett nytt sätt för barnen genom att lägga ut legot på en filt på golvet istället för att
ha det i legolådan. Utifrån det Davidsson (2008) skriver kring den fysiska miljöns betydelse för barns
handlande i rummet. Samt det Eriksson Bergström (2017) skriver om att beroende på vilket material
som erbjuds och hur det erbjuds har med andra ord betydelse för hur barnen uppfattar materialet och
vad barnen väljer att leka. Vilket vi kunde se en koppling till i observationen med Emil.

På avdelningen får  barnen delvis  flytta material  mellan olika rum, men att  de  behöver vara mer
försiktiga, och då stanna på en begränsad yta med material som har småsaker eller kan gå sönder
såsom pussel  förklarar  en pedagog  under  ett  samtal.  Johansson och  Pramling Samuelsson (2009)
skriver om att det sociala rummet också har en stor betydelse för möjligheter till lek. Pedagoger har
stor makt i förhållande till vilket material barnen har att leka med och även hur det tillåts användas.
Som exempel att det är okej att flytta material mellan olika rum eller att barnen får spara det de byggt
i lekar. Betydelsen av att barnen får möjlighet att ändra miljö likväl som pedagogerna har möjlighet till
det lyfter Johansson och Pramling Samuelsson (2009) som något viktigt. Vi observerade att barnen på
avdelningen fick spara saker de byggt. Bland annat vid ett tillfälle då Emil och Klas lekt i hallen och
frågade en pedagog om de fick spara, vilket de fick. Eriksson Bergström (2017) belyser att människan
som individ har ett behov att sätta avtryck på sin miljö på olika vis. Författaren lyfter upp att när
barnen hela tiden behöver städa undan efter sig, städas även möjligheten till  att påverka sin miljö
undan.  På  den  här  avdelningen  berättar  en  pedagog  att  de  har  arbetat  fram  ett  gemensamt
förhållningssätt kring städningen, för att pedagogerna vill respektera barnens lek. Det genom att låta
barnen lämna lekar framme. Pedagogen liknade det med att någon skulle avbryta en stickning och
man skulle behöva ta isär det man stickat, bara för att man ska exempelvis äta. Då måste man ju börja
om sedan om man vill fortsätta sticka och det är ju inte så kul. Pedagogen menade att likaså är det för
barnen och deras lek. Det kan tolkas som att dessa pedagoger har kunskap och insikt kring vikten av
att  barn får  möjlighet  att  påverka sin förskolemiljö.  Byggrummet lyfter  Davidsson (2008)  som ett
exempel  på  ett  rum  där  barnen  brukar  kunna  få  lämna  spår  efter  sig,  som  var  något  som  vi
observerade. Dessutom i och med att lekar fick stå kvar en stund så började, i många fall, andra barn
leka nya lekar med det uppbyggda materialet. En slutsats av detta skulle kunna vara att genom att
pedagoger tillåter barnen att förändra miljön på förskolan respekteras inte bara deras lek, utan det
föder även fler lekar..

Pedagogerna berättar  att  på  den här  avdelningen får  barnen ta  med ett  gosedjur,  främst  som en
trygghetsfaktor att ha på morgonen eller vid vilan, men att andra leksaker får de inte ta med. Detta för
att  de kan tappas bort  eller  gå sönder under dagen.  Leksaker är  en del  av den kultur  som finns
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samhället enligt Vickerius & Sandberg (2006) och på så vis förenar det barn i samhället. Leksaker har
med andra ord ett kulturellt värde bland barn. Johansson och Pramling Samuelsson (2009) belyser den
kommersiella lekkulturen som råder i samhället idag där leksaker har blivit en klassfråga. Vad andra
vuxna väljer att ge sina eller andra barn kan inte föräldrar styra enligt Vickerius & Sandberg (2006).
Däremot  kan  förskolan  styra  insläppet  av  leksaker  på  förskolan  enligt  Johansson  och  Pramling
Samuelsson (2009). Med andra ord kan förskolan göra ett försök för att minska att barnen upplever
samhällsklassiga  skillnader  på  förskolan  genom  att  inte  tillåta  barnen  ta  med  egna  leksaker  till
förskolan. Å andra sidan kan det tolkas eller upplevas som att barnens lekkultur nekas på förskolan.
På den här avdelningen har de löst detta dilemma med att de har så kallade visningsdagar där barnen
får ta med sig en leksak hemifrån och visa den. På så vis minskar de risken för att barnen dagligen
upplever  klasskillnader  på  förskolan  på  grund av  leksaker  hemifrån  samtidigt  som de  bjuder  in
barnens egen kultur på förskolan.

Slutsats

Utifrån vårt syfte med studien kan vi se att miljön och materialet påverkar barnens lek på olika sätt
och att barnen använder miljön och dess material i  leken på den här avdelningen. Exempelvis att
barnens kvarlämnade uppbyggda lekkuliser kan stimulera till nya lekar. Förhandlingar kring miljön
och dess material sker mellan barnen men även mellan barnen och materialet vid transformeringarna.
Vi har även uppmärksammat att pedagogernas roll i sammanhanget är intressant då det dels är de
som formar miljön beroende på vilket material de väljer att ta in, samt dels att de själva påverkar hur
barnen leker genom sitt förhållningssätt till materialet, barnen och leken.

Något vi båda stött på under vår studietid och även i förskolans verksamhet är att det pratas mycket
om leken och lekens betydelse. Vi har stött på en mängd tidigare forskning som lyfter vikten av lek
och dess betydelse för barn och även vilken betydelse miljö och material har för leken. Vi har även
bearbetat  tidigare  forskning  som  lyfter  pedagogernas  roll  och  påverkan  på  och  till  leken.  Har
pedagogen lekkompetens och förstår leksignaler så blir det lättare för pedagogen att förstå hur och
varför barn gör som de gör i leken. För att som pedagog ha förståelse för och inte ska vara för snabb
med att döma det man ser som till exempel när barnen skyddar sin lek genom att säga nej. En del av
en pedagogs uppgifter blir därmed att hjälpa barnen lära sig leksignaler och på så sätt hjälpa barnen
in i leken för att skapa lekkompetenta barn.

Många som vi mött inom förskolan har ändå kännedom om lekens betydelse för barn,  ändock så
hamnar leken lite  i  skymundan och framförallt  nu när den nya Läroplanen för  förskolan (lpfö18,
skolverket, 2018) har fått mer fokus på undervisning. Vårt resultat visar ändå på att det kan ha en
positiv  betydelse för  barnen när pedagogerna är  lekkompetenta och är  medveten om miljöns och
materialets betydelse när det kommer till leken. Detta var något vi tyckte vi såg under vår studie att
dessa två pedagoger var medveten om. Vi tror att det är viktigt att vara lekmedveten som pedagog
och ha förståelse för hur du som pedagog kan främja barnens lek på förskolan genom att nyttja miljö
och material på rätt sätt. För som Knutsdotter Olofsson (2003) skriver “Det är den vuxnas ansvar om
barn leker hur barn leker och vad barn leker” (s.111).
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Framtida studier

Ett sätt att fortsätta undersöka detta skulle kunna vara att genomföra fler fallstudier på flera olika 
typer av förskolor och sedan jämföra dessa, för att på så sätt nå ett resultat som blir mer generellt för 
förskolan.

Ett annat möjligt sätt att fortsätta undersöka detta skulle vara att genomföra studien under en längre 

tid. Då vår studie genomfördes under en kortare tid så det skulle vara intressant att både under en 

längre tid observera gruppen, men även återkomma fler gånger till avdelningen för att se om 

resultatet då skulle skilja sig från det vi har fått nu.

Avslutande ord 

Nu har alla barn gått hem för dagen och vi släcker lamporna och kliver ut från den här avdelningen.
Innan vi skiljs  åt  så vill  vi bara säga att  vi  kommer ta med oss,  till  vårt  framtida arbetsliv  inom
förskolan, vikten av att vara en medveten och lekkompetent pedagog samt att ha förståelse för miljöns
och materialets betydelse när det kommer till leken. Samt att vi hoppas att du som läser denna studie
också bär med dig något positivt från denna studie.   
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Bilaga 1

Missiv
Hej Vårdnadshavare!

Vi heter Anni-Li och Sofie och är förskollärarstudenter vid Mittuniversitetet. Vi skriver nu ett 
examensarbete, en C-uppsats, där vi är intresserade av barns lek i relation med den fysiska miljön på 
förskolan.

Vi skulle därmed önska att genomföra en pilotstudie, dvs en testobservation, på eran förskola på 
avdelningen YY under tisdag förmiddag v. xx. Syftet med denna testobservation är att vi ska i första 
hand testa av vår metod. Denna observation kommer därmed inte användas i arbetet.

Vi kommer även att genomföra en fältstudie som innehåller observationer och samtal med barnen vid 
ett senare tillfälle i samband med vårt examensarbete. Det kommer att ske under v.xx. Detta kommer 
att resultera till en C-uppsats vilket är en offentlig handling. Materialet vi får kommer enbart att 
användas till uppsatsen och när den är godkänd kommer materialet att raderas.

Deltagande i både pilotstudien och fältstudien är frivilligt och barnen kan när som helst avbryta sin 
medverkan. Både barnen och förskolan kommer att vara oidentifierade i hela studien.

För att genomföra denna observation behöver vi få skriftligt tillstånd från er vårdnadshavare.

Jag godkänner att mitt barn deltar i pilotstudien (test observationen)

Jag godkänner inte att mitt deltar i pilotstudien. (test observationen)

Jag godkänner att mitt barn är deltar i fältstudien. (till C-uppsatsen)

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i fältstudien. (till C-uppsatsen)

Barnets namn:…………………………………………………………………………..

Vårdnadshavare:...................................................................................................

Har ni frågor så får ni gärna kontakta oss.

Bästa hälsningar,
Anni-Li Sörensen och Sofie Jansson, förskollärarstudenter på Mittuniversitetet.

Anni-Li Sörensen                                                          Sofie Jansson
072-xxxxxxx                                                                    072-xxxxxxx
ansr1300@student.miun.se                                           soja1500@student.miun.se

40

mailto:soja1500@student.miun.se
mailto:ansr1300@student.miun.se


Bilaga 2

Missiv
Hej!

Vi heter Anni-Li och Sofie och är förskollärarstudenter vid Mittuniversitetet. Vi skriver nu ett 
examensarbete där vi är intresserade av barns lek i relation med den fysiska miljön på förskolan.

Vi skulle därmed önska att genomföra en pilotstudie, dvs en testobservation, på eran förskola och 
avdelningen YY. Syftet med denna testobservation är att vi ska i första hand testa av vår metod, som 
är att observera i par. Denna observation kommer därmed inte användas i arbetet.

Vi kommer även att genomföra en fältstudie som innehåller observationer och samtal med barnen vid 
ett senare tillfälle i samband med vårt examensarbete. Detta kommer att resultera till en C-uppsats 
vilket är en offentlig handling. Vid genomförandet av dessa observationer är tanken att vi ska 
observera tillsammans.

Vi har kontaktat er muntligt under v.xx och då fått ett okej från er att få genomföra dessa studier hos 
er, men vi vill även informera er i text.

Vi önskar att genomföra pilotstudien (test observationen) under tisdag förmiddag v.xx.
Samt önskar vi att få genomföra fältstudien (den riktiga studien till C-uppsatsen) under v.xx.

Deltagande i både pilotstudien och fältstudien är frivilligt och alla deltagare kan när som helst avbryta
sin medverkan. Både barnen och förskolan kommer att vara oidentifierade i hela studien.

Vill ni medverka i detta?

Har ni frågor så får ni gärna kontakta oss.
Bästa hälsningar,
Anni-Li Sörensen och Sofie Jansson, förskollärarstudenter på Mittuniversitetet.

Anni-Li Sörensen                                                          Sofie Jansson
072-xxxxxxx                                                                     072-xxxxxxx
ansr1300@student.miun.se                                           soja1500@student.miun.se
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Bilaga 3

Missiv
Hej!

Vi heter Anni-Li och Sofie och är förskollärarstudenter vid Mittuniversitetet. Vi skriver nu ett 
examensarbete där vi är intresserade av barns lek i relation med den fysiska miljön på förskolan.

Vi har genomfört en pilotstudie, dvs en testobservation, på eran förskola och avdelningen YY. Syftet 
med det var att testa av vår metod, som är att observera i par. Den pilotstudien kommer nämnas i 
metodavsnittet, men inte användas på något annat sätt i arbetet.

Vi kommer under Tisdag och Torsdag v.xx att genomföra en fältstudie som innehåller observationer 
och samtal med barnen inomhus. Detta kommer att resultera till en C-uppsats vilket är en offentlig 
handling. Vid genomförandet av dessa observationer är tanken att vi ska observera tillsammans.

Vi önskar även att få tillåtelse till att observera pedagogers roll under observationerna.

Vi har kontaktat er tidigare och då fått ett okej från er och vårdnadshavare att få genomföra studien av
barnens lek hos er, men vi vill som sagt även få tillåtelse att observera och eventuellt samtala med er 
pedagoger.

Deltagande i fältstudien är frivilligt och alla deltagare kan när som helst avbryta sin medverkan. Både 
barnen pedagoger och förskolan kommer att vara oidentifierade i hela studien.

Vill ni medverka i detta?

Har ni frågor så får ni gärna kontakta oss.

Bästa hälsningar,
Anni-Li Sörensen och Sofie Jansson, förskollärarstudenter på Mittuniversitetet.

Anni-Li Sörenssen                                                         Sofie Jansson
072-xxxxxxx                                                                    072-xxxxxxx
ansr1300@student.miun.se                                           soja1500@student.miun.se
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Bilaga 4
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