
 

 
 

”Här får man vara precis vad man vill!” 

 
- En studie om den fysiska lärmiljöns betydelse för barns lek och 
samspel i förskolan. 
 
 
 
Av: Matilda Björkholm och Ida Hulinder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Självständigt arbete – Pedagogik GR (C), 15 hp 
Huvudområde: Pedagogik 
Högskolepoäng: 15 hp 
Termin/år: Vt- 19 
Handledare: Sofia Eriksson Bergström 
Examinator: Anneli Hansson 
Kurskod: PE099G  
Utbildningsprogram: Förskollärare, 210 hp 



 

Förord  
Detta examensarbete skrevs under våren 2019 av Matilda Björkholm och Ida Hulinder. Vårt intresse 
för förskolans miljöer och barns lek har för oss alltid varit ett tänkvärt ämne under utbildningen och vi 
blev nyfikna på att få veta mer, då vi i en upplevelse inför vår B-uppsats fick syn på ett barn som gick 
in i en av förskolans fysiska miljöer och utbrast ”Här får man vara precis vad man vill!”. Därefter var 
det bara fantasin hos barnen i leken som satte stopp. Det har varit en mycket givande och spännande 
tid för oss och vi har tagit lärdom från både vår handledare, pedagoger och varandra. Vi har skrivit 
arbetet tillsammans och på så vis haft djupa diskussioner och haft möjlighet att ifrågasätta varandras 
tankar och idéer under processens gång. Vi vill tacka de barn som har hjälpt oss under vår process och 
deltagit i vår studie, våra stöttande familjer samt varandra, för ett enormt bra samarbete.  
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Abstrakt  
Syftet med studien har varit att studera samt problematisera hur förskolans olika fysiska lärmiljöer 
påverkar barns lek och samspel. Hur lek och samspel kommer till uttryck i relation till de olika 
rummen. Studien bygger på observationer samt intervjuer, där vi på en förskola i mellersta Sverige 
har följt en mindre barngrupp i två olika fysiska lärmiljöer. I analysen av empirin har det framkommit 
att de två miljöerna påverkar barnens lek och samspel på olika sätt. I resultatet framkommer det att 
barnen gärna kombinerar olika material och miljöer och vi får uppfattningen att det gynnar barnens 
fantasi, lek och samspel både med varandra och med miljön. Det framgår också i vårt resultat att båda 
miljöerna behövs på en förskola för att på så vis främja alla barns olika intressen, tillfredsställa alla 
barns behov samt erbjuda barnen de bästa förutsättningarna till lärande och utveckling. Det 
framkommer att olika miljöer och material kommunicerar med oss på olika sätt, då rummen sänder ut 
olika budskap om hur man förväntas agera i rummen. Olika miljöer och material i förskolan kan  
skapa både möjligheter och begränsningar för barnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förskola, lärmiljöer, transformering, starkt kodad miljö, svagt kodad miljö  
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1 Inledning 
 
”- Jag är en prinsessa” 
”- Jag kan flyga” 
”- Jag är doktor, jag hjälper sjuka människor” 
 
I lekens värld får barnen möjlighet att vara och göra precis vad de vill, leken har inga begränsningar, 
vilket ovanstående citat från barn är exempel på. Öhman (2011) menar att endast barnens kreativitet 
och fantasi sätter gränser. Leken bidrar till ökad självkänsla, eget initiativtagande, möjligheten att få 
uttrycka sig fritt samt en känsla av att vara kompetent.  
 
Vi har valt ämnet som behandlar barns lek och samspel i olika fysiska lärmiljöer. De rummen vi utgår 
ifrån är starkt- respektive svagt kodade miljöer.  
 
Starkt kodade rum är inred med möbler och andra föremål som på ett tydligt sätt förmedlar olika 
miljöer och hur man förväntar sig att vara i dessa. Till exempel i en hem-vrå där kök, bord och stolar 
har en tydlig roll i rummet och de aktiviteter som går att utföra där. Motsatsen till starkt kodade rum 
är svagt kodade rum. De svagt kodade rummen lämnar betydligt större utrymme för kreativitet och 
fantasi då rummen inte tydligt markerat hur man ska agera. Det finns också möjlighet till mer 
omväxlande aktiviteter, till skillnad från de stark kodade rummen. Vi valde detta ämne då vi har ett 
gemensamt intresse för barns lek och var nyfikna på att veta mer om vad som händer med barns lek 
och samspel i de två olika fysiska miljöerna, starkt respektive svagt kodade. Vi föreställer oss att detta 
arbete kan bidra till att pedagoger kan få en större förståelse och inblick för vikten av förskolans olika 
fysiska lärmiljöer samt hur man kan arbeta, planera och utforma sina lärmiljöer. 
 
Barn och vuxna har olika syn på lek. I en förskoleverksamhet är leken en stor och central del i barnens 
vardag på förskolan. Under vår utbildning har vi blivit nyfikna på olika lärmiljöer i förskolan, då vi 
har stött på olika och varierande miljöer ute i verksamheten som på ett eller annat sätt påverkat barns 
lek och samspel. Utifrån detta vill vi undersöka hur olika lärmiljöer påverkar barns lek och samspel 
utifrån ett barns perspektiv. Läroplanen för förskolan beskriver att utbildningen ska ta sin 
utgångspunkt i barnens intresse och tidigare erfarenheter. Alla barn ska få en utbildning som är 
anpassad och utformad så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2018). Pramling 
Samuelsson och Sheridan, (2010) uttrycker en oro i att förskolan idag börjar bli mer lik skolan och att 
förskolan går mot ett lärande, med miljöer som planeras och utformas mer och mer med ett syfte om 
lärande och undervisning.  
 
Øksnes (2011) lyfter lärandet i förskolan och menar att pedagoger gärna försöker styra barns lek till 
någonting nyttig och lärorikt, där barnen ska kunna inhämta kunskap som exempelvis språk och 
matematik. Författaren nämner en oro i att leken förr sågs som barns naturliga sätt att vara och den 
håller nu på att försvinna. Vidare uttrycker författaren att leken i förskola och skolan alltmer får ett 
ensidigt fokus på lärande. När aktiviteter och pedagogisk lek blir styrande i en stor del av barns liv 
kan barn successivt förlora förmågan att vara spontana och finna glädje i att bara leka (Øksnes, 2011). 
I och med detta finner vi forskningsområdet angeläget att utforska då svensk förskola idag står inför 



 
 

4 

en förändring i och med den nya läroplanen, där begreppet undervisning lyfts in och förskollärarens 
ansvar förtydligas.  
 
Forskningsområdet blir för oss också angeläget att utforska då vi upplever att det finns lite tidigare 
forskning kring förskolans miljö och vad som händer med barns lek i de olika miljöerna. På så vis blev 
det för oss spännande att undersöka och bidra till mer kunskap om miljöns påverkan och betydelse 
för barns lek och samspel.  
 

2 Bakgrund 
Under denna rubrik kommer vi att presentera tidigare forskning som berör miljöns betydelse för 
barns lek. Denna forskning behandlar olika sätt att se hur förskolans lärmiljöer påverkar barns lek, 
lärande och samspel, leken som en viktig del för barns utveckling och lärande, miljöns betydelse samt 
lek och samspel mellan barn i förskolan. Lärmiljöer är ett återkommande begrepp i vår uppsats och 
när vi använder begreppet menar vi de olika fysiska miljöerna på förskolan som pedagogerna 
planerat och byggt upp med ett bakomliggande syfte om lärande och utveckling.  

 

2.1 Relationen mellan lek, utveckling och lärande  
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2013) förklarar att lek är ett naturligt inslag i små barns 
liv. Lek är ofta något som barn själva tar initiativ till medan lärande i stället är något som vuxna tar 
initiativ till. Ur barns egna perspektiv är lek och lärande skiljt från varandra (Pyle & Alaca, 2016). 
Barnen i studien upplevde en aktivitet olika, beroende på om den var planerad av pedagogerna eller 
uppkom spontant av barnen, till exempel att sjunga upplevde barnen olika om det skedde lärarlett i 
verksamheten eller spontant på till exempel förskolans gård (Pyle & Alaca, 2016). Författarna tar upp 
att lek och lärande är sammanhängande begrepp och spelar en viktig roll i lärandeprocessen i 
förskoleverksamheten. Vidare tar man också upp att lek trots detta ofta anses vara en barnaktivitet 
som skiljer sig från lärandet och därmed är mindre prioriterat i verksamheter. Både Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2013) och Nilsson, Ferholt, Lecusay (2017) delar uppfattningen om 
att lek och lärande hör ihop med varandra. Författarna menar att lärande inte bara uppstår i 
lärarledda aktiviteter utan man förstår leken som ett lärande i sig. Genom aktiv lek lär sig barn. Leken 
berör olika områden och genom leken utvecklar barn sin förmåga att samspela med andra, turtagning, 
empati samt får möjlighet att skapa en förståelse för andra barns perspektiv. Både Önder (2018) och 
Nilsson mfl. (2017) beskriver att lek öppnar upp för många olika möjligheter och att leken är viktig för 
barns utveckling och lärande. 
 
Ergin och Ergin (2017) belyser att lek är en summa av aktiviteter som gör det möjligt för ett barn att 
integrera med personer med olika personlighetsegenskaper och upptäcka livet med en annan 
inlärningsmetod. Att använda lek är ett effektivt sätt att synliggöra förskolebarns sociala färdigheter. 
Lek är viktigt speciellt i barnutveckling och gör att man kan observera denna naturliga process i sina 
naturliga miljöer. Det framhålls att lek har en viktig roll i både förskolebarns utveckling och 
utbildning. Beteenden, kunskap och särskilt sociala färdigheter som vi behöver förvärva i våra liv lärs 
naturligt under lek. 
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Sammanfattningsvis kan man uttrycka det som att de olika pedagogiska inriktningarna som nämns i 
avsnittet -Tidigare forskning, har en tydlig gemensam nämnare; genom aktiv lek lär sig barn- så lek 
och lärande är två komponenter som hör ihop.  
 

2.2 Miljöns möjligheter och begränsningar 
Den fysiska miljön på förskolan kan skapa möjligheter eller begränsningar för barns lek (Tullgren, 
2003). När pedagoger på förskolan skapar miljöer har de ofta ett tydligt syfte med hur barnen ska 
agera och bete sig i dessa miljöer. Vidare menar författaren att trots detta så kan barnen hitta egna 
vägar för sin lek om miljön skulle innebära ett hinder för dem. Förskolans fysiska miljö har en stor 
betydelse för barns lek, samspel och utveckling. De Jong, (2010) har gjort en studie om förskolans 
fysiska miljö där hon vill skapa en fördjupad förståelse om förhållandet mellan miljön och människan. 
Författaren förklarar hur läroplanen beskriver att miljön i förskolan ska erbjuda alla barn en trygg, 
inspirerande och utmanade tillvaro där de tillsammans ska ges möjlighet till samspel och utforskande 
i verksamheten. Miljön ska bidra till många valmöjligheter och stödja barnens utveckling, lärande, lek 
och kommunikation (Skolverket, 2018). Vidare menar De Jong (2010) att läroplanen dock saknar en 
beskrivning på hur de ska gå tillväga i planeringen och utformningen av förskolans fysiska miljö och 
att det blir upp till pedagogerna att tolka fritt.  Även Pyle och Alaca, (2016) har forskat om förskolans 
fysiska miljö och i deras studie framkom det att lekmiljön befanns vara en viktig del av barns 
förståelse för sambandet mellan lek och lärande. Barns uppfattningar om lek skiljer sig från de vuxnas. 
Barn var mer benägna att tolka en aktivitet som lek om de hade val i verksamheten och dessa resultat 
matchar tidigare studier där barn beskrivit självinitierade aktiviteter som lek (Pyle & Alaca, 2016). 
 
Skantze (1998) har utfört en studie om hur barn ser, upplever och använder sig av den fysiska miljön 
på förskolan. Författaren menar att genom en rik miljö erbjuds möjligheter till aktivt samspel mellan 
barnen. Lenz Taguchi (2012) menar att olika miljöer och materialet i förskolan kan skapa både 
möjligheter och begränsningar för barnen. Vidare förklarar författaren att förskolans material 
betraktas vara en stark agent i barns lärande och utveckling. Nordin Hultman (2004) nämner dock att 
barnet och rummet inte är beroende av varandra, utan ett möte uppstår då barnet vistas i en specifik 
miljö. Både barnet och miljön skapar en gemensam påverkan för samspelet med andra individer. 
 
Eriksson Bergström (2017) beskriver olika miljöer som starkt eller svagt kodade. I starkt kodade rum 
markerar miljön tydligt hur man ska uppföra sig och här är materialet redan förutbestämt, medan ett 
svagt kodat rum ger möjligheter till mer variation. I de svagt kodade miljöerna får barnen ofta 
använda sin fantasi och kreativitet mer, då det är mindre redan förutbestämt material. Jensen och 
Harvard (2009) beskriver den starkt kodade miljön som en tydlig lekmiljö, som berättar om innehållet, 
till exempel en uppbyggd hemmiljö, men författaren menar att det är barnen själva som ger mening åt 
innehållet. Även Granbom (2011) skriver om starkt och svagt kodat material, men författaren 
beskriver de som öppet och stängt material. Författaren menar att öppet material kan barnen använda i 
sina lekar på flera olika sätt. Ett exempel på sådant material är kapplastavar. Stängt material har ett 
begränsat användningsområde och är redan förutbestämt hur det ska användas, till exempel dockor. 
Vidare menar också författaren att visst material kan uppmuntra barnen till olika sorters lek, som 
exempelvis ensamlek alternativt grupplek (Granbom, 2011). 
 
Ytterligare ett sätt att se på och tala om olika material är som Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) 
uttrycker sig, som tolkade och tolkningsbara material. Det tolkade materialet har en förutbestämd 
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innebörd och författarna menar att det är det tolkade materialet som styr vilken lek barnen ska leka. 
Det tolkningsbara materialet däremot öppnar upp för en mer social interaktion mellan barnen 
innehållande mer kommunikation och tillåter barnen att använda sin fantasi och kreativitet och själva 
bestämma vad materialet ska användas till. Detsamma anger Eriksson- Bergström (2013) i sin studie, 
att ett neutralt material som inte redan är förutbestämt ger barnen en bredare variation av 
handlingserbjudanden, på så vis blir inte barnen styrda av materialet utan det kan få bli vad som 
helst, vilket bidrar till att barns lek utvecklas, då de får möjlighet att använda sin kreativitet och 
fantasi. 
 
Fantasi är någonting som ofta nämns i samband med barns lek och samspel. Vygotskijs (1995)  teorier 
är att fantasi är uppbyggt på sådant som hämtas ur verkligheten och menar att fantasi är grunden för 
all kreativitet. Miljön är viktig eftersom den både kan möjliggöra och hindra barnens lust att utforska 
och fantisera om den (Skantze, 1998). Även Öhman (2011) beskriver miljöns betydelse och menar att 
en miljö med varierande material och utbud bidrar till att barns lek utvecklas. Vi har nu nämnt 
författares olika sätt att beskriva miljöer, men vi har fortsättningsvis i vår uppsats valt att nämna de 
olika miljöerna som starkt och svagt kodade. 
 
I avsnittet nedan kommer vi att behandla forskning gällande barns lek och samspel under 
verksamheten i förskolan. Vad händer med barnens fantasi, lek och samspel i de olika rummen? 
 

2.3 Lek och samspel mellan barn i förskolan 
Flera forskare argumenterar för att barns lek och samspel har betydelse för barns utveckling och 
lärande. (Smith, 1992; Eriksson Bergström, 2013; Jensen och Harvard, 2009; Doveborg och pramling, 
1995; Lindahl och Pramling Samuelsson, 1999; De Jong, 2010). Barn skapar mening, innebörd och 
förståelse genom att dela sin verklighet tillsammans med andra barn (Smith, 1992). Enligt Eriksson- 
Bergström (2013) får barnen samtala mer i de svagt kodade miljöerna. Berättandet och 
kommunikationen mellan barnen blir som ett verktyg av utbyte av kunskaper och ömsesidigt samspel 
bidrar till att tankar byts mellan barnen. Lärandet växer i samspel med andra barn och i 
kommunikation och interaktion med andra (Jensen och Harvard, 2009). Vidare menar författarna, 
genom att göra som andra skaffar sig barnen nya färdigheter genom socialt sammanhang och 
samhörighet. Imitation blir på så vis en viktig dimension i barns lek och lärande (Jensen och Harvard, 
2009). Även Doveborg och Pramling (1995) förklarar att när barn tänker olika i en lek bidrar till att 
utveckling sker och barns olikheter ska ses som en möjlighet, inte ett hinder i lärandet. Lindahl och 
Pramling Samuelsson (1999) lyfter också vikten av att barnen imiterar varandra, vilket bidrar till att 
samspelet mellan barnen utvecklas och därmed också det enskilda barnets lärande. När det ena barnet 
provar någonting får ett annat barn lust att pröva och även själv tillföra någonting nytt. 
 
I leken måste barn kunna närma sig och tolka andra barns perspektiv. Förhandla, komma överens, 
kommunicera och förmågan att gå in i en roll är andra faktorer som barnen bör kunna behärska 
(Öhman, 2011). Lek skänker hälsa, välbefinnande och inre tillfredställelse. Författaren menar också att 
barn behöver någon som lockar dem till lekens värld. Både Björklid (2005) och De Jong (2010) lyfter 
miljöns betydelse och att dess utformning är en viktig del i barns utveckling. En miljö som inbjuder till 
samspel kan skapa goda lär-tillfällen genom att barnen lär i interaktion och samspel med andra.  
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Barn utmanar också sitt eget tänkande när de utbyter idéer med varandra genom lek och samspel, 
detta är någonting som Jonsdottir (2007) understryker och menar att det i sin tur leder till att barnen 
lär sig tänka i olika tankemönster. 
 

2.4 Sammanfattning av bakgrund 
Tidigare forskning som vi lyft i bakgrundskapitlet visar på att lek är en viktig del i barns utveckling 
och det är genom leken som barn gör världen begriplig samt att miljön har en stor påverkan på hur 
och om barnen samspelar med varandra. Sammanfattningsvis visar ovan redogjord forskning att olika 
lärmiljöer i förskolan är betydelsefulla och viktiga för barns utveckling och lärande. Vi får 
uppfattningen att när pedagoger skapar miljöer på förskolan så fokuserar man ofta på lärandet, som 
till exempel en mattehörna eller ett språkrum och så vidare. Vi tänker oss att pedagogerna kanske inte 
alltid är medveten om att de svagt kodade miljöerna också kräver en planering, men att man här 
planerar för den oförutbestämda leken, där barnen själva får använda sin fantasi och kreativitet. 
Miljön och materialet i förskolan kan bidra till både möjligheter och begränsningar för barnen i deras 
lek. Svagt respektive starkt kodade miljöer och material påverkar lekens utformning på olika sätt. Vi 
upplever det därför betydelsefullt och intressant att få undersöka barns lek och samspel i de olika 
lärmiljöerna på en förskola, utifrån barnens eget perspektiv. 
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2.5 Teoretiskt perspektiv 
Under denna rubrik kommer vi att presentera det teoretiska perspektiv vi valt att ta inspiration från 
till vår studie. 
 
Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i den ryska psykologen Lev Vygotskijs tankar 
och teorier om att interaktionen mellan människor är grunden till lärande. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv är människan i ständig utveckling och det är genom samspel som lärande sker. Sälsjö 
(2010) menar att människor utbyter kunskap och erfarenheter i olika situationer och genom detta lär 
av varandra. Vi har valt att ta inspiration från det sociokulturella perspektivet då det fokuserar på 
samspel, relationen mellan människor och dess omvärld. Utgångspunkten i den är att människor 
skapar kunskap genom interaktion och där kommunikation blir av stor betydelse då lärandet sker 
genom samspel (Sälsjö, 2010). Vidare menar författaren att vi människor lär tillsammans med andra 
och att vi både formar och formas av den omgivning vi lever i. Williams (2006) lyfter också hur barn 
lär av och med varandra genom imitation och kommunikation i leken. 
 
Vygotskij menar att människor interagerar med sin omgivning och att rummet och dess miljö 
signalerar om vad som erbjuds. Fantasi och kreativitet är centralt i Vygotskijs teorier och han anser att 
miljön ska få både inspirera samt utmana barnet, då kreativiteten är nödvändig för barns utveckling 
och lärande. I Vygotskijs teorier ses lärande och utveckling som ständigt pågående processer (Sälsjö, 
2010).  Vi har valt det sociokulturella perspektivet som inramning för vår studie för att perspektivets 
syn på barns lärande är att det sker i samspel genom interaktion med varandra och miljön och har på 
så vis inspirerat oss i vår studie. 
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3 Syfte 
Syftet med studien är att försöka förstå samt problematisera hur förskolans olika fysiska lärmiljöer 
påverkar barns lek och samspel, med avseende på starkt och svagt kodade miljöer. 
 
Hur kommer lek och samspel till uttryck i relation till de olika rummen?  
Hur kan relationen mellan lekandet och de olika fysiska miljöerna förstås? 
Hur samspelar barnen med varandra och den fysiska miljön? 
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4 Metod 
I metodkapitlet kommer vi att presentera vår forskningsmetod samt hur vi motiverar denna för att 
söka svar på studiens syfte. Här kommer vi att beskriva vårt urval, genomförande, etiska 
överväganden och vår databearbetning. I den avslutande metod-diskussionen kommer vi att 
diskutera vilka utmaningar som vi stött på. 
 

4.1 Val av metod 
Syftet med studien var att få en förståelse för samt problematisera hur förskolans olika fysiska 
lärmiljöer påverkar barns lek och samspel. Vi var nyfikna på och intresserade av hur barns lek och 
samspel kommer till uttryck i relation till de olika lärmiljöerna ur barns perspektiv. För att besvara 
studiens syfte utförde vi observationer i två olika rum på förskolan samt kvalitativa intervjuer med 
barn. De rum vi valde att observera barnen i var svagt och stark kodade miljöer. Det svagt kodade 
rummet innehåller till största del ofärdigt material, såsom kartonger, byggklossar och en del 
naturmaterial. Det starkt kodade rummet innehåller endast förutbestämda leksaker, såsom ett 
leksakskök, dockor och olika utklädningskläder. Att kombinera olika metoder i studien bidrar till att 
de tillsammans täcker in olika infallsvinklar och tillför olika slags information till studien. Eliasson 
(2013) förklarar att detta kallas för triangulering och ger ofta en fullständigare bild än vad enbart en 
metod gör. Franzén (2014) betonar vikten av att genom observationer lyfta fram barnens egna röster.  
 
Vi använde oss av videoobservationer, samt anteckningar med penna och papper. Stukát (2011) menar 
att en stor fördel när man filmar sina observationer är att man kan gå tillbaka hur många gånger man 
vill för att leta efter precis det fenomen som man är intresserad av att undersöka. Detta menar vi även 
ökar tillförlitligheten i vår studie. Våra observationer har varit så kallade ickedeltagande 
observationer vilket innebär att vi som observerar är passiva och står bredvid utan att delta i det som 
händer. Eliasson (2013) menar att den renodlade observatören förhåller sig passiv till omgivningen 
utan att påverka den. Vi har valt dessa observationer för att påverka barnen och situationerna så lite 
som möjligt. Enligt Roos (2014) kan studien även kallas minietnografisk studie, det vill säga en studie 
är etnografisk då man har som utgångspunkt att försöka förstå andra människor genom deras sätt att 
uttrycka sig där de befinner sig (Roos, 2014). 
 

4.2 Urval 
För att besvara vårt syfte valde vi att observera och intervjua en mindre grupp barn i åldrarna fyra- 
fem år på en förskola i vår närhet. Våra intervjuer med barnen kommer vi även att benämna som 
informella samtal med barnen. Vår utgångspunkt var att vi skulle följa en barngrupp på ca fem barn, 
men i slutändan blev det att vi följde tre barn vid varje lektillfälle då det var dessa tre barn som lekte 
tillsammans under våra besök. I två av lekarna som vi observerat tillkom det barn som ville delta i 
leken. Vi valde en förskola där vi båda är okända för barnen men där vi visste att det existerar två 
olika typer av miljöer, både en miljö med tydligt förutbestämt material samt en miljö med mindre 
kodat material.  
 

4.3 Genomförande 
Etnografisk studie inbär att man studerar ett specifikt fenomen vid flera tillfällen. Man ifrågasätter 
ständigt det man ser och hör, fråga på nytt och observera igen. Roos (2014) benämner en mindre form 
av etnografisk studie som en mini etnografisk studie. 
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Då tiden för vår studie var knapp valde vi att göra en mini etnografisk studie där vi använde oss av 
observationer och kvalitativa intervjuer som metod (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen, 2014). Mini 
etnografisk studie blev den bästa metoden för oss, både med tanken på tiden vi hade samt att vi valt 
att studera ett specifikt fenomen vid flera tillfällen. Vi valde att kombinera metoderna observation och 
intervju för att få ett brett material att arbeta med, vi föreställer oss att detta också bidrog till ett mer 
sanningsenligt material. Resultaten av en observationsundersökning är ofta konkret och lätt att 
begripa, på så vis blir det till ett stabilt underlag för fortsatt tolkning och resonemang (Stukát, 2011). 
För att få syn på hur barnens lek och samspel med varandra och miljön kommer till uttryck, har vi 
utgått ifrån en strukturerad, kvalitativ form av observationer, då vi i förväg visste vad vi skulle titta 
efter (Lokken & Sobstad, 1995).  

 
Under fyra förmiddagar följde vi en mindre barngrupp på 3-5 barn i en förskola i mellersta Sverige. Vi 
bad om tillåtelse för observationer samt intervjuer med några av barnen på förskolan. Vid vårt första 
besök på förskolan träffade vi en pedagog på den berörda avdelningen och beskrev vår studie och hur 
vi ville lägga upp vårt arbete på förskolan. Pedagogen erbjöd sig att dela ut vårt missiv (se bilaga 1) 
till samtliga föräldrar till barnen på avdelningen. Kommande vecka kontaktade pedagogen oss och 
meddelade att hon fått in ett antal godkännanden och vi bestämde då tillsammans, till att börja med 
två tillfällen som passade dem bäst att vi kom dit och genomförde vår studie.  
 
Vi observerade och filmade barnen i de två olika miljöerna för att sedan tillsammans med barnen titta 
på, samtala och reflektera över de olika filmklippen. Vad händer och vad tänker barnen kring detta? 
Efter varje genomförd observation och informellt samtal med barnen bearbetade och analyserade vi 
vår insamlade data direkt. Då vi samtalade och reflekterade tillsammans med barnen använde vi oss 
av kvalitativa intervjuer med öppna frågor, vilket ger informanten frihet att berätta om vad den 
upplever som relevant och angeläget (Bryman, 2011). Utifrån vad vi fick syn på under våra 
observationer formulerade vi ett antal öppna frågor till barnen för att på så vis komma nära barnens 
egna perspektiv. Vi har förståelse för att man aldrig fullt ut kan inta barns perspektiv. Det är alltid vi 
som vuxna som tolkar det som barnen säger och gör. Det vi som forskare däremot kan göra är att låta 
barnens röster höras (Roos, 2014). 
 
Vi ville följa barngruppen i två olika miljöer på förskolan, men i slutändan blev det tre barn som vi 
kom att studera vid de olika tillfällena samt intervjua. Vi valde att vara båda två i samma rum vid alla 
tillfällen, då vi på så vis kunde få syn på olika saker som skedde, vilket vi upplevde ledde till ett 
bredare material att arbeta med. Vi genomförde observationer under fyra förmiddagar på förskolan 
och vid två av observationstillfällena användes videokamera för att lättare fånga barnens förhållanden 
till varandra och miljön i de olika rummen. Direkt efter de observationstillfällena med 
videoupptagning samtalade/ intervjuade vi barnen. I den svagt kodade miljön var rummet stort och 
luftigt och barnen hade gott om utrymme för sin lek. Här fanns enbart material som inte redan är 
förutbestämt, såsom kartonger, stora byggklossar, stora ”trådrullar”, kapplastavar och diverse 
naturmaterial. Den starkt kodade miljön var ett lite mindre rum, med redan förutbestämt material, 
såsom utklädningskläder, dockor och docktillbehör, ett kök med diverse tillhörande köksgrejer och så 
vidare.  Efter fyra gånger med observationer och samtal med barnen i de olika miljöerna, hade vi fått 
med oss lite mer än fem timmars material. Vi kände att det materialet vi samlat in var tillräckligt för 
att göra en analys och vi började få en förståelse för hur de olika lärmiljöerna i de två rummen 
påverkar barnens lek och samspel, ur barnens egna perspektiv. 
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4.4 Forskningsetiska överväganden  
I vår studie använde vi oss av Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska överväganden. Informationskravet 
innebär att samtliga deltagare ska informeras om studiens syfte. Samtyckeskravet handlar om ett valfritt 
deltagande, att deltagarna i studien har vetskapen om att studien är frivillig och att de själva 
närsomhelst kan välja att avsluta sitt deltagande. 
Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter som samlats in kommer att hanteras med största 
möjliga konfidentialitet, hanteras aktsamt och förvaras så att inga obehöriga personer får tillgång till 
uppgifterna. Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som har samlats in i samband med studien 
endast får brukas i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
När vi hade kontaktat förskolechefen på vald förskola och fått ett godkännande att genomföra vår 
studie där, så lämnade pedagogen ut ett missiv (se bilaga 1) till deltagarnas vårdnadshavare där vi 
kort beskrev studien samt frågade om ett godkännande att barnet fick delta eller ej. Vi beskrev också i 
missivet att allt material vi samlade in skulle transkriberas samt förstöras efter vårt examensarbete 
färdigställts och godkänts. Redan vid vår första kontakt med barnen på förskolan förklarade vi vilka 
vi var och syftet med vår studie. Vi frågade barnen om de ville delta och informerade om att de 
närsomhelst kunde avsluta om de ville. Vi förklarade för barnen att det bara var vi som skulle 
använda oss av materialet i vår studie och att vi efter användandet skulle ta bort videofilmer och 
annan data. Barnen fick också veta att vi inte skulle använda deras rätta namn i vår uppsats (Eriksson- 
Zetterquist och Ahrné, 2015). 

 
4.5 Databearbetning och analys 
Svensson och Ahrne (2015) menar att det är en fördel att påbörja analysarbetet av sitt insamlade 
material, medan man fortfarande har det färskt i minnet. Vi valde att starta igång 
transkriberingsprocessen av vårt insamlade material, i form av fältanteckningar, videoupptagningar 
samt våra informella samtal med barnen direkt efter våra observationstillfällen. Då vi har videofilmat 
två av våra observationer fick vi ha i åtanke tidsåtgången för att analysera vårt insamlade 
datamaterial. Det tar ofta längre tid än man tänkt sig och det kan vara svårt att hålla isär 
inspelningarna och de olika sekvenserna. Då vi hade läst på innan kunde vi vara väl förberedda på att 
ha materialet, såväl filmupptagningar som anteckningar från respektive observation väl organiserat 
(Eidevald, 2015).  
 
Vi utgick ifrån Rennstam och Wästerfors (2015) tillvägagångssätt när vi analyserade vårt material. 
Författarna beskriver tre faser: sortera, reducera och argumentera. Vi började med att transkribera allt 
vårt insamlade material därefter sorterade vi och delade upp filmklippen, som tillsammans var en 
timme långa. Vi skapade ett gemensamt dokument på datorn där vi förde in alla våra anteckningar 
från observationer och de informella samtalen med barnen. Därefter skrev vi ut kopior på alla 
anteckningar och sorterade dessa i två olika kategorier- svagt kodad miljö respektive starkt kodad. Vi 
färgkodade de olika lekarna som uppstod i rummen, för att på så vis kunna få syn på eventuella 
likheter och skillnader i de olika miljöerna.  
 
För att hålla isär materialet hade vi två olika lådor med allt vårt material. En låda för starkt kodat 
material och en för svagt kodat material. Löfdahl mfl (2014) beskriver metoden att kategorisera sitt 
material som ett hjälpmedel för att få en tydlig struktur på det insamlade materialet. Efter sorteringen 
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började vi reducera vårt material, det vill säga sålla bort sådant som inte var relevant för vår studie. Vi 
tittade på filmklippen flera gånger och jämförde det med vad vi antecknat samt vad barnen själva 
hade sagt. Genom att argumentera och diskutera tillsammans så analyserade vi materialet utifrån våra 
två olika teman- starkt respektive svagt kodat och under de två temana kategoriserade vi barnens 
olika lekar för att på så vis försöka uppfatta och förstå barnens perspektiv i de olika fysiska miljöerna i 
förhållande till tidigare forskning. De olika metoderna har hjälpt oss att finna mönster, likheter och 
olikheter i vår analys av de olika fysiska lärmiljöerna, utifrån barnens perspektiv.  
 

4.6 Metoddiskussion 
Vi var intresserade av att studera samt problematisera hur förskolans olika fysiska lärmiljöer påverkar 
barns lek och samspel. Hur lek och samspel kommer till uttryck i relation till de olika rummen. Detta 
gjorde att kombinationen av observation och intervju för oss blev ett naturligt val av metoder. Vi 
valde att göra våra observationer i en barngrupp där vi är okända för barnen, Patel och Davidsson 
(2003) beskriver en passiv observatör som inte som inte är kända för barnen och menar att man till en 
början bör vara en avvaktande observatör för att på så vis påverka gruppen så lite som möjligt. Vi fick 
uppfattningen av att barnen rätt snart anpassade sig till att vi var där och fortsatte sin lek som de hade 
igång. Observationer för oss i vår studie bidrog till att vi fått syn på vad som sker i de olika miljöerna. 
 
Vi närmade oss det vi ville studera som väckt en nyfikenhet och som gjorde att vi ville veta mer. 
Observationerna blev grunden för vårt fortsatta arbete med studien, följt av intervjuer/ samtal med 
barnen. Eventuella utmaningar som vi hade i åtanke att kunna stöta på under studien var till exempel 
att några av barnen i gruppen kunde bli sjuka eller vara lediga, att något barn skulle känna sig otryggt 
i att bli observerad och inte ville vara med. En regel som skulle kunna satt käppar i hjulen för oss 
kunde ha varit de nya reglerna kring GDPR- vilket innebär skyddade datauppgifter och behandling 
av personuppgifter. Vi hade haft förståelse för om exempelvis en förälder eller pedagog inte hade 
godkänt vår metod i studien, då vi skulle använda oss av videoupptagning, vilket skulle kunna bli 
känsligt. Ett annat problem hade kunnat vara elektronik-strul, men i sådant fall var vi beredda att ta 
till endast penna och papper i stället under våra observationer. 
 
Under våra observationer upplevde vi en del störningsmoment. Den svagt kodade miljön hade två 
ingångar så den blev som en passage för föräldrar och pedagoger i huset. Men då rummet var det 
enda svagt kodade som fanns på avdelningen så hade vi inget alternativ att tillgå. Trots detta så blev 
inte barnen störda så att de slutade leka, utan de kom alltid tillbaka till sin lek, men den kunde dock få 
en ny vändning efter störningsmomntet. En sak som vi tänkte på efter vårt första observationstillfälle 
var att barnen blev väldigt intresserade av oss och just kameran, så det tog dem ett tag innan de kunde 
komma igång med sin lek. Vi märkte dock att de hela tiden var medvetna om att de blev filmade och 
kommenterade detta då de ibland gick ur bild. Med detta i åtanke och diskussioner oss två emellan så 
valde vi att under våra tre sista observationer välja bort kameran och endast använda oss av papper 
och penna. 
 
Observationerna har hjälpt oss att synliggöra vad som händer mellan barnen i de olika miljöerna, 
svagt kodad respektive starkt kodad. Resultaten av en observationsundersökning är ofta konkret och 
lätt att begripa, på så vis gör det till ett stabilt underlag för fortsatt tolkning och resonemang (Stukát, 
2011). Det kan vara stor skillnad på vad människor säger att de gör och vad de faktiskt gör, därför kan 
observationer vara lämpligast när man vill ta reda på vad som faktiskt sker. För att få barnens egen 
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bild och perspektiv av det som skett i de olika miljöerna tittade vi på filmerna tillsammans med 
barnen och intervjuade/samtalade med dem undertiden. Med undantag från första 
observationstillfället hade vi inte förberett några intervjufrågor till barnen i förväg utan utgick från 
filmen och deras egna tankar och kommentarer om den. Exempelvis: Vad gör ni här? Vad var det där 
för någonting? Gillar dem någon av miljöerna bättre? I så fall varför? Under våra informella samtal 
med barnen var en av oss helt fokuserad på filmen och på vad barnen sa, för att på vis kunna lägga 
allt fokus på barnen och deras tankar för att kunna formulera de bästa följdfrågorna. 
 
Enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) är följdfrågor en teknik som ger intervjupersonen en 
möjlighet att berätta och utveckla sina svar. Detta gav oss en mer ingående förståelse för hur barnen 
själva upplevde de olika rummen och dess miljöer. Den andra av oss satt lite mer i bakgrunden för att 
störa så lite som möjligt och samtidigt skrev ner allt som sades. Vi föreställer oss att det var en god idé 
av oss att utforma samtalen med barnen på det viset, då barnen visade ett stort intresse för filmen och 
fritt kunde berätta och komma till tals utan störningsmoment som att man skulle hinna med att skriva 
samtidigt. På så vis kunde den av oss som intervjuade också vara koncentrerad och ge barnen tiden att 
lyssna på dem och försöka inta deras perspektiv.  
 
I och med att vi valde bort videoinspelning vid de två sista observationstillfällena så förstod vi också 
att vi genom det fick mindre material att samtala med barnen kring. Såhär i efterhand tänker vi att det 
hade gett oss ännu mer underlag att arbeta med och hade eventuellt kunnat bidra till en ännu större 
tillförlitlighet i vår studie. Vi föreställer oss att allra bästa hade varit om möjligheten fanns att filma 
barnens lek och samspel utan deras medvetenhet. Men i och med att alla barnens föräldrar inte hade 
lämnat godkännande att delta, samt att vi måste informera barnen och få deras godkännande så var 
inte det genomförbart. Vi upplevde att barnen kände en trygghet med vår närvaro, både under 
observationstillfällena och under intervjuerna tillsammans med dem. Barnen skrattade och delade 
gladeligen med sig av sina upplevelser. 
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5 Resultat 
I resultatkapitlet kommer vi att redogöra för analysen av vårt insamlade material under våra 
observationer och intervjuer med barn. Med utgångspunkt i vårt syfte, att få en förståelse för och 
problematisera hur förskolans olika fysiska lärmiljöer påverkar barns lek och samspel, med avseende 
på starkt och svagt kodade miljöer. Hur lek och samspel mellan barnen och miljön kommer till uttryck 
i relation till de olika rummen utifrån ett barns perspektiv.  
 
Under vår analys av empirin har vi kategoriserat vårt material under två teman, svagt respektive 
starkt kodad miljö. I resultatet nedan har vi skapat två rubriker- samspelet mellan barnen och 
samspelet mellan barnen och miljön i de olika fysiska miljöerna. Som underrubriker kommer vi att 
beskriva de olika lekarna som uppstod i rummen i respektive miljö- svagt och starkt kodade. Vad som 
skiljer dem åt, vad vi kan se för skillnader och likheter i de olika rummens aktiviteter. Vi benämner 
barnen i vår studie med fiktiva namn. 
 

5.1 Samspelet mellan barnen  
Under den här rubriken kommer vi att presentera samspelet mellan barnen i den svagt respektive 
starkt kodade miljön, hur samspelet tar sig uttryck i barnens olika lekar.  
 

5.1.1 Svagt kodad miljö 
Den svagt kodade miljön är ett stort rum med två ingångar vilket blir en passage mellan två 
avdelningar och rummet har ett stort fönster mot förskolans gård. Rummet innehåller en mängd 
ofärdigt material och miljön känns inbjudande med diverse tyger upphängda efter väggarna. 
 
Kattleken 
Vi kommer in i en lek där tre barn har byggt upp en kattvärld i olika material. Det är tydligt att ett av 
barnen är mer initiativtagande och vi kallar henne för Ines. Hon bestämmer det mesta i leken. De 
andra barnen frågar ofta Ines vad det ska bli och vad de är för någonting, vad de leker. Barnen 
transformerar, byggklossar, kartonger, tavellister, kapplastavar, små glasstenar och dylikt i sin 
kattvärld. Under tiden de bygger förklarar de för varandra att till exempel tavellister blir en 
balansgång för katterna och ett kartongbygge förvandlas till deras hus, där har de lagt en större 
byggkloss som katterna kan klösa med klorna på. Ines säger till de andra två barnen att de är 
kattungar som bor i kattvärlden och berättar att här runt får de springa omkring.  
 
Ines grejar med någonting för sig själv och ropar sedan på kattungarna att komma! En trasig trumma 
är nu fylld med kapplastavar med olika barns namn på, nu ska kattungarna få sitt för- och efternamn 
genom att dra två kapplastavar var. Under tiden barnen drar sina namn så öppnas ena dörren och en 
förälder går igenom rummet för att komma till den andra avdelningen. Vi upplevde detta som ett 
störningsmoment då barnen blev störda och avbrutna i sin lek och därefter tog leken en vändning då 
ett av barnen satte sig på en stor ”trådrulle” och sa att hon satt i rullstol. De andra två barnen hakade 
snabbt på och tog också varsin trådrulle och satte sig på.  
 
Märta: Det här är mitt skepp! 
 
Ines: Såhär åker kattungar rullstol! ((Hon lägger sig över rullen, går med händerna och visar de andra 
två )) 
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Sanna: Såhär?! ((Hon härmar Ines)) 
 
Ines: ((Svarar inte))  
 
 ((Märta tar också efter, på en egen rulle)) 
Märta: Om vi viftar på benen så kan det vara svansen! 
 
Vi uppfattar det utifrån vår videoobservation att trots att barnen blev avbrutna i sin lek så kom de 
snabbt tillbaka till sin kattvärld och la då även till rullstolarna. Det blir påtagligt hur ett av barnen 
kommer med idéen till just rullstolar och hur de andra två barnen snabbt tar efter men kommer också 
med nya idéer till rullstolsåkandet. Barnen åker runt och pratar samtidigt med varandra om var de 
har ont, hur någon har brutit benet och så vidare. Ines ramlar av sin rullstol och ”slår hjärnan” som 
hon förklarar det. 
 
Märta fastnar vid fönstret och ser hur vissa barn redan gått ut. Ines och Sanna går också fram till 
fönstret och tittar ut. Leken verkar pausas då barnen diskuterar om vilka barn som är ute, vädret och 
att de ser en ny fröken. Barnen återgår till leken då Ines utbrister att de behöver en doktor eftersom 
hon slog hjärnan! Märta går och frågar en pedagog om de kan få doktorsväskan och kommer snart 
tillbaka med den. Nu blandas svagt kodat material med starkt kodat, då doktorväskan är det enda 
redan förutbestämda materialet i rummet. Ines är snabb på att säga att någon annan får vara doktor 
då det faktiskt är hon som slagit hjärnan. Märta tar på sig doktorkläderna och säger åt de andra två att 
vänta i väntrummet. Två uppställda skärmväggar bildar ett litet rum, vilket transformeras till 
väntrummet.  
 
Vi får uppfattningen från vår videoobservation av att barnen inte behöver förklara vad de olika 
sakerna är som kommer upp ur doktorväskan, då det syns tydligt vad doktorn använder sig av. Leken 
fortsätter och undersökningar pågår och barnen är fortfarande katter. Leken och därmed våra 
observationer avslutas då det är dags för barnen att äta lunch. I början av våra observationer upplevde 
vi att vi var väldigt intressanta med vår kamera och anteckningsblock. Barnen hade till en början ett 
stort fokus på oss och kameran. Det tog inte lång tid innan vi fick uppfattningen av att barnen var 
djupt inne i en koncentrerad kattlek. Leken hade påbörjats redan innan vi smög oss in i rummet. 
 
Prinsessleken 
I den följande observation, i den svagt kodade miljön kommer vi in när samma tre barn som vid första 
observationen är inne i en lek där de bygger upp ett slott av både byggklossar och kartonger. Under 
denna observation använde vi oss av fältanteckningar som stöd till vår analys. Barnen bygger en bro 
av tavellister och rullar fram ”trådrullarna” och säger att det är deras hästar. Ines är snabbt framme 
och fördelar upp rollerna, hon själv ska vara drottning och Sanna och Märta får vara prinsessa och 
riddare. Ines säger till Sanna att gå och hämta utklädningskläder till dem, Sanna springer och hämtar. 
Utklädningskläderna bidrar till att barnen även här blandar svagt och starkt kodat material. 
 
Barnen kommer in i leken och det är dags för dem att ge sig ut i skogen för att hämta mat. De tar sina 
hästar och rider iväg. Efter vägen träffar de både ett träsktroll och en björn. De stannar för att plocka 
mat i form av svamp och bär, då Ines utbrister: 
Ines: Rid hem och hämta ditt gevär för jag ser en älg där borta som vi måste skjuta! 
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((Sanna rider iväg, kommer tillbaka med en lång pinne som gevär)) 
 
Sanna: Var är älgen?  
 
Ines: Där, skjut den nu! ((Pekar)) 
 
Märta: Näää, man får inte skjuta på nån!  ((Sanna riktar ändå pinnen åt älgens håll)) 
 
Sanna missar älgen och leken fortsätter med att barnen plockar mat och svamp.  
Samspelet mellan barnen pågår genom hela leken och vi kan se hur dem kommunicerar och utbyter 
olika erfarenheter med varandra. Under vårt informella samtal med barnen efter leken så blir det 
tydligt hur barnens tidigare erfarenheter spelar in i leken, då ett av barnen berättar att hennes pappa 
brukar jaga älg. 
 
Didalos Labyrint 
Vår sista observation hade vi tänkt oss att utföra i den starkt kodade miljön, då vi bara hade fått ett 
tidigare tillfälle där. Men då barnen valde att leka i den svagt kodade miljön sista dagen vi var på 
förskolan, så ville vi inte styra dem till en miljö som de inte själva hade valt.  
På så vis fick vi ytterligare ett tillfälle att observera de tre barnen plus två barn till som vi kallar för 
Erik och Kalle som också ansluter efter en stund, i den svagt kodade miljön. Vid detta tillfälle använde 
vi oss också bara av fältanteckningar som stöd under vår observation.  
 
Barnen är i full gång med uppbyggnaden av en lek som vi efter stund förstår är inspirerat av 
barnprogrammet ”Labyrint”. Barnen bygger upp en labyrint på golvet med olika material, mestadels 
byggklossar, nu tittar två barn in genom dörren och frågar om de får vara med. Barnen förklarar vad 
dem gör och Kalle börjar röra sig robotliknande. Han är nu Didalos, som de andra barnen ska passa 
sig för. Barnen är djupt inne i sin lek utan att reflektera över oss. 
 
((Kalle är Didalos och jagar de andra barnen)) 
 
Ines: Du kunde inte ta mig när jag var här! ((Ines har satt sig på en trave större byggklossar)) 
 
Kalle: Okej! 
 
Märta: Akta dig för Didalos! ((Ropar till Sanna)) 
 
Erik: Man får inte sitta där jämt! ((Pratar till Ines som fortfarande sitter på sin säkra plats)) 
 
((Märta, Sanna och Erik springer runt och skriker, med Didalos i hälarna)) 
Ines: Du kan inte ta mig! ((Hon har hoppat ner från sin plats och ropar till Didalos med retsam röst)) 
 
Leken som pågår är livlig och högljudd och fantasin och kreativiteten flödar i rummet. Leken får dock 
ett hastigt avslut då en pedagog från en annan avdelning sticker in huvudet och säger åt barnen att 
lugna ner sig, att de får gå ut om de vill springa! Pedagogen visste förmodligen inte att vi var där inne 
och observerade barnen, då hade nog inte situationen uppstått. Efter detta slutar barnen leka och vi 
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avslutar också vår observation. Den här leken innebär mestadels spring och skrik, men i vår analys 
framkommer det att även här fick barnen kommunicera mycket med varandra för att berätta vad som 
är vad i miljön. 

 
5.1.2 Stark kodad miljö 
Den starkt kodade miljön är ett lite mindre rum med en dörr och ett fönster ut mot förskolans 
parkering. I rummet finns ett litet kök med tillbehör, utklädningskläder, dockor och en docksäng samt 
en liten scen med ett bord och två stolar. 
 
Mamma, pappa, barn 
I rummet är samma tre barn som vi följde i den svagt kodade miljön plus ett barn till, som vi kan kalla 
för Eva. Vi kommer in då barnen är i uppstarten av en mamma, pappa, barnlek, roller fördelas och 
leken är igång. Vi upplever att inget samspel eller samarbete pågår utan att barnen gör sitt på olika 
håll. Barnen kommunicerar knappt med varandra alls och vi upplever dem aningen rastlösa och 
okoncentrerade. Sanna klättrar på en väggfast spegel, Märta staplar glas på varandra till ett högt torn, 
Eva är upptagen med att klä ut sig och Ines grejar med små troll som står uppställda i fönstret. Ines är 
snabb med att påpeka för Sanna som klättrar på spegeln att hon inte får göra så och vi får 
uppfattningen om att Ines gärna vill dirigera hur de andra ska bete sig i rummet.  
 
I det här rummet är barnen eniga med att de har en mamma-pappa-barnlek, men den pågår i olika 
delar av rummet och rollerna är inte för oss märkbara då barnen inte leker tillsammans. 
Det kommer enstaka och sporadiska kommentaren från barnen: 
 
Märta: Det här var min säng ((Bäddar ner sig under en filt med en kudde under huvudet)) 
 
Eva: Nix..  
 
Märta: Visst är det här min säng? ((till Sanna)) 
 
Sanna: Yes! 
 
Ines hittar en tråd på golvet. Eva får syn på den och tar den ur hennes hand.  
 
Ines: Jag hade tråden! ((Eva håller tråden bakom sin rygg, säger ingenting)) 
De sitter bara och tittar på varandra utan att säga någonting, men man märker att stämningen är 
laddad. 
 
Sammanfattningsvis så visade sig samspelet mellan barnen på olika sätt i de olika rummen. Utifrån 
våra fältanteckningar och videoobservationen fick vi syn på att barnen i den svagt kodade miljön 
samspelade och kommunicerade mycket då de hela tiden fick berätta för varandra vad sakerna var 
och hur de kunde användas i leken. I den starkt kodade miljön behövde barnen inte kommunicera 
med varandra alls om vad sakerna i miljön var för någonting då de redan är förutbestämda och vi får 
uppfattningen av att samtliga i leken förväntas veta vad de föreställer och hur de ska användas. 
Under våra samtal med barnen framkom det att dem, enligt sig själva hade en gemensam mamma, 
pappa, barn lek, medan vi uppfattade det som att barnen inte samspelade med varandra eller var inne 
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i någon djup lek. Okoncentrationen bland barnen som vi upplevde, visade sig också genom att det 
blev mycket spring in och ut ur rummet. Vi fann det spännande att få barnens egna perspektiv på sitt 
lekande, då vi utifrån vårt perspektiv hade en helt annan uppfattning om barnens lek och samspel.  
 

5.2 Samspelet mellan barnen och den fysiska miljön 
Under det här temat redogör vi för hur samspelet mellan barn och miljön tar sig uttryck i de olika 
rummen.  
 

5.2.1 Svagt kodad miljö  
I den svagt kodade miljön fick barnen själva välja vad det olika materialet skulle motsvara i deras 
lekar. De blandar olika material, till exempel i sitt byggande, såsom kartonger, byggklossar och så 
vidare. Barnen transformerar ofta föremål och vi upplever det som att barnen har lätt för det. Som till 
exempel då de behövde ett gevär att skjuta älgen med, så hittar Sanna en lång pinne till det. Vi 
upplever att barnen verkligen utnyttjar det material som finns att ta till och under våra observationer 
uppfattar vi dem aldrig som okoncentrerade i den svagt kodade miljön. Det svagt kodade rummet har 
gott om yta och bjuder lätt in till omfattande lekar, med stora lekvärldar, men också till något livligare 
lek, då golvytan är stor och miljön lätt kan inbjuda till spring. 
 
Ines: Det här är balansgång för katterna! ((Bygger en rad med tavellister på golvet)) 
 
Märta: Såhär? ((Går på alla fyra över tavellisterna)) 
 
Ines: Ja, katter är bra på balans! 
 
Sanna: Det här kan var katternas hus, eller hur Ines? ((vänder upp och ner på två kartonger)) 
 
Ines: Aa… här är deras klösbräda ((Lägger dit en stor byggkloss och provklöser)) 
 
Citaten ovan visar på exempel ur barnens kattlek. De behöver kommunicera både kroppsligt och 
muntligt med varandra, berätta och visa vad de olika materialen föreställer och hur de kan användas 
för att samtliga i leken ska förstå.  
 

5.2.2 Starkt kodad miljö 
Miljön i det starkt kodade rummet är förutbestämd och vi uppfattar att alla barnen vet vad respektive 
sak är och hur de ska användas. Exempelvis i mamma, pappa, barn- leken då barnen använder sig av 
köket som kök, glasen som man förväntas och så vidare. I leken uppstår en del osämja mellan barnen 
och vi får uppfattningen av att anledningen till ovänskapen är att leksakerna har just sin bestämda 
form, vilket vi tror leder till att barnen får svårt att transformera och låtsas att en sak är en annan i den 
här miljön. Ett exempel där det blir osämja mellan barnen är då ett av barnen skyndar sig att lägga 
beslag på den enda rosa tallriken i rummet. Ett annat barn blir förtvivlad och försöker att förhandla till 
sig den rosa tallriken, utan resultat. I den här situationen framkommer det genom våra 
fältanteckningar och samtal med barnen att barnen har svårt att transformera och låtsas att de har en 
rosa tallriken, då den faktiskt är grön.  
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Det starkt kodade rummet är rätt litet och det pågår mycket spring in och ut. Vi tänker att det beror på 
att barnen inte är inne i någon djup, koncentrerad lek och vi kan inte se eller få någon uppfattning om 
att barnen har något samspel, varken med varandra eller med miljön. 
 
Eva: ((Har klätt ut sig i en klänning)) 
Märta: ((Dukar fram glas på det lilla bordet och pratar tyst för sig själv)) 
 
Eva: ((Sätter sig vid bordet och börjar låtsasdricka ur ett av glasen)) 
 
Ines: ((grejar med trollen i fönstret))  
 
Märta: ((dukar av bordet då hon tror att Eva har fikat färdigt och tar glasen till köket för att diska 
dem)) 
 
I exemplet ovan kan vi se hur barnen samspelar med miljön genom att de använder materialet som 
man förväntas använda det. Genom våra fältanteckningar kan vi se hur barnen inte behöver 
kommunicera med varandra mer än rollfördelningen och exempelvis att någon fyllde år. I den starkt 
kodade miljön är allting förutbestämt och på så vis förväntar sig barnen att samtliga i leken vet vad 
materialet är och hur man använder det. Utifrån vad vi har sett och hört under våra observationer i 
den starkt kodade miljön, leder våra diskussioner tillsammans in oss på hur samhället idag påverkar 
barnen i vad som är rätt och fel samt hur man förväntas använda olika material på förskolan. Genom 
vår intervju med barnen efter observationen i den starkt kodade miljön kan vi förstå att barnen har 
lärt sig och normen säger att man exempelvis inte använder en väggfast spegel som en 
klätterställning, detta tror vi påverkar barnen och leder till att dem gärna tillrättavisar varandra om 
någon använder ett förutbestämt material på ett sätt som inte är tänkt.  
 

5.3 Analys och resultatdiskussion  
I det här avsnittet kommer vi sammanfattningsvis diskutera och analysera vad som framkommit i vårt 
resultat i de olika fysiska miljöerna.  
 
I den starkt kodade miljön uppfattar vi det som att det finns fler outtalade regler, exempelvis när ett 
barn klättrade på en väggfast spegel och ett annat barn sa till att så får man inte göra.  Det framkom i 
vår analys att barnen hade lättare att transformera material och miljön till det de behövde i respektive 
lek i det svagt kodade rummet.  När exempelvis två av barnen satt vid bordet och fikade i det starkt 
kodade miljön, skulle båda barnen dricka ur sitt glas då det ena barnet råkade ta en kryddburk och 
drack ur istället. De båda skrattar åt hur tokigt det blev och ena barnet utbrister: ”Du kan ju inte 
dricka ur kryddorna! ” så tolkar vi det som att barnen upplever det svårare att låtsas att en kryddburk 
är ett glas när det faktiskt vet att det är en kryddburk.  
 
Vi kunde inte uppfatta under vår observation i den starkt kodade miljön att barnen hade en 
gemensam lek, då de lekte mamma, pappa, barn. De samspelar knappt alls med varandra och de 
kommunicerar inte mer än vad de behöver. Barnen leker på varsitt håll och vi får uppfattningen av att 
de är okoncentrerade och driver omkring utan att riktigt landa i någon djup lek. När vi tillsammans 
med barnen tittar på filmen efteråt och samtalar/ intervjuar barnen, framkommer det ändå att alla är 



 
 

21 

överens om att de leker ”mamma, pappa, barn” trots att barnen leker var för sig, på varsitt håll. 
 
I den starkt kodade miljön upplevde vi lite smågnabb mellan barnen om vem som skulle ha vilken 
sak, exempelvis när det uppstår tjafs om den rosa tallriken som det bara fanns en av. Här ställer vi oss 
frågande till om detta uppstår på grund av att materialet är förutbestämda saker och att det oftast 
endast finns i begränsad upplaga. Vi tolkar det som att barnen inte hade möjlighet att låtsas och 
transformera, då allt material i den här miljön redan är förutbestämt. Vi får också ha i åtanke att då det 
starkt kodade rummet var litet så kom vi nära barnen och de kanske upplevde oss som 
störningsmoment som påverkade att de aldrig kom in i någon djup lek. Hur hade leken sett ut om vi 
inte var där, alternativt bara observerade barnen utan filmkameran? Hade leken sett annorlunda ut 
om det inte hade varit två mer initiativtagande barn med? 
 
I den svagt kodade miljön upplever vi att barnen har en gemenskap. I vår analys av empirin 
framkommer det att i det svagt kodade rummet skedde mer samarbete och samspel och barnen 
behövde kommunicera mycket med varandra hela tiden för att förklara vad det olika materialet var 
för någonting i leken. Till exempel rullarna som blev rullstolar, skepp och hästar. Alla barnen var 
delaktiga och tillförde sitt till leken. De lekte tillsammans, nära varandra och vi kunde känna av lekens 
glädje i rummet. De störningsmoment som uppkom förstörde inte barnens lek, men vi upplevde att 
leken därefter tog en annan riktning. Barnen var samspelta och tog efter varandra i de olika lekarna. 
Vi kunde se hur de iakttog varandra när någon kom på något nytt och därefter imiterade. 
 
 Under observationen av prinsessleken upplevde vi det som att barnen inte alls la så stor vikt i att vi 
kom insmygandes. Deras lek fortsatte som om inget hade hänt. Vi hade inte med oss kameran denna 
gång, kanske var det också en bidragande faktor. Vid det här observationstillfället blev det heller inga 
störningsmoment, vilket vi också föreställer oss bidrog till att barnen lekte sin lek utan avbrott eller 
snabba vändningar. Barnen samarbetade och kommunicerade väldigt mycket under hela lekens gång 
och inga konflikter uppstod. 
 
Inför den sista observationen som också blev i den svagt kodade miljön där barnen hade en 
Didaloslek, hade vi pratat med pedagogerna och önskat att barnen inte skulle få ta in något starkt 
kodat material, som de hade gjort vid de tidigare tillfällena. Det hade blivit spännande att se om 
barnen då i stället hade transformerat annat svagt material till det som de behövde för leken, eller om 
leken hade fått en annan vändning. Då barnen den gången inte behövde hämta någonting utifrån så 
blev det tyvärr aldrig aktuellt.  
 
Under samtliga av våra observationer valde vi att placera oss på olika ställen i rummen för att på så 
vis få syn på barnens lek från olika synvinklar i de olika miljöerna. Vi upplevde det som väldigt 
positivt då vi under vår analys hade reflekterat, hört och sett olika saker i barnens lek. Vi föreställer 
oss att detta ökar tillförlitligheten i vår studie och gav oss ett bredare material att arbeta vidare med. 
 
Sammanfattningsvis framgår det i vårt resultat att barnens lek och samspel kommer till uttryck på 
olika sätt i de olika miljöerna. Exempelvis samspelar och kommunicerar barnen mer med varandra i 
den svagt kodade miljön. Här använder barnen både kroppen och talet till att visa, förklara och 
berätta för varandra utifrån sina egna tidigare erfarenheter vad det olika materialet innebär för leken. 
Vår analys visar att det blir en tydligare lek i den svagt kodade miljön genom att barnen behöver 
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kommunicera mer. Barnen kommer in i en djup lek som pågår länge och utan just några konflikter. I 
den starkt kodade miljön framkommer det genom barnen själva att de har en gemensam lek, trots att 
vi tolkar det som att de leker var för sig, på olika håll.  Genom detta har vi sett att relationen mellan 
lekandet och rummen ter sig olika i svagt- respektive starkt kodad miljö. Vad vi kan förstå så har 
barnen lättare att komma in i en djup och aktiv lek då de får möjlighet att transformera svagt kodat 
material till precis vad de behöver. Med det starkt kodade materialet blir detta svårt, då det 
förutbestämda materialet används på de vis som man förväntas.  
 

6 Diskussion 
I följande kapitel kommer vi att lyfta fram och diskutera resultatet av vår studie i förhållande till 
tidigare forskning. Syftet med vår studie var att studera och problematisera hur förskolans olika 
fysiska lärmiljöer påverkar barns lek och samspel, hur lek och samspel kommer till uttryck i relation 
till de olika rummen. Vi kommer att avsluta kapitlet med våra egna slutsatser och förslag på vidare 
forskning inom ämnet.  
 

6.1 Lek, utveckling och lärande 
Det framträder i resultatet att leken är viktig för barnen och en stor del i deras lärande och utveckling. 
Som vi nämner tidigare så delar både Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2013) och Nilsson, 
Ferholt, Lecusay (2017) uppfattningen om att lek och lärande hör ihop. Författarna lyfter att leken i sig 
är ett lärande och att lärandet inte bara uppstår i aktiviteter uppstyrda av pedagoger. I vår analys 
framkommer det att barnen lär sig mycket av varandra. Efter våra samtal med barnen får vi 
uppfattningen av, precis det som Pyle och Alaca (2016) förklarar, att lek och lärande är skiljt från 
varandra ur ett barns perspektiv. Barnen själva är inte alltid medvetna om lärandet som uppstår 
genom lek, då deras fokus ligger på själva lekandet. Ett exempel där lärandet blev synligt var då 
barnen i studien åkte rullstol och ett av barnen inte hade tidigare erfarenheter av rullstolsåkande och 
på så vis inte visste hur man skulle göra. Ett av de andra barnen visar och hjälper till, samt förklarar 
att man åker rullstol när man inte kan gå, till exempel då man brutit ett ben. I resultatet av vår studie 
får vi vid upprepande tillfällen syn på att barnen imiterar varandra. Jensen och Harvard (2009) lyfter 
vikten av barns imitation och menar att det är en viktig dimension i barns lek och lärande. Vidare 
förklarar författarna att när barnen imiterar varandra så skapar de sociala sammanhang och skaffar sig 
nya färdigheter. Även Lindahl och Pramling Samuelsson (1999) lyfter barns imitationer av varandra 
och beskriver hur det uppstår en dynamik mellan barnen vilket bidrar till ett samspel där barnen 
utvecklas och lär, både enskilt och tillsammans. 
 

6.2 Miljöns påverkan på barns lek 
I läroplanen för förskolan står det beskrivet att arbetslaget ska samarbeta för att utveckla en 
inbjudande miljö för lek och lärande som bidrar till barns utveckling (Skolverket, 2018). Vårt resultat 
visar att i den svagt kodade miljön får barnen använda och stimulera sin fantasi och kreativitet i 
skapandet av de miljöer och transformerande av material som de behöver till sin lek. Till skillnad mot 
det starkt kodade rummet där det mesta är redan förutbestämt material. Eriksson- Bergström (2013) 
menar att rum som inte har en förutbestämd funktion ofta framstår som mer spännande för barnen, 
då rummet har varierande möjligheter och barnen får använda sin fantasi till att omforma miljöerna 
utifrån deras lek. I våra samtal med barnen kommer det fram att deras egna tidigare erfarenheter blir 
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grunden till deras lek, detta kan vi koppla ihop med Vygotskijs (1995) teorier om att fantasi är 
uppbyggt av sådant som hämtas ur verkligheten.  
 
Det finns forskning som visar att förskolans fysiska miljö har betydelse för barns lek, samspel och 
utveckling. Utifrån vår analys får vi uppfattningen av att barnen väljer den svagt kodade miljön 
framför den starkt kodade. Samtidigt uppskattar barnen att få blanda in starkt kodat material i sin lek 
och vi upplever det som att materialet ofta gynnar och förstärker barnens lek. Vårt resultat visar att 
när barnen blandar de olika materialen får leken ett tydligt syfte för barnen och på så vis kan leken 
pågå under en längre tid. Skantze (1998) beskriver miljön och menar att en rik miljö på förskolan 
erbjuds möjligheter till aktivt samspel mellan barnen och miljön ska bidra till många valmöjligheter 
och stödja barnens utveckling, lek och lärande. Genom vår analys får vi uppfattningen av att en rik 
förskolemiljö innehåller både svagt och starkt kodade rum. Det framkommer också att en del barn 
föredrar de starkt kodade miljöerna och materialet, då vissa har svårare att fantisera och transformera 
svagt kodat material i leken. Svagt kodat material leder till mer fantasilekar medan ett starkt kodat 
material ofta kan bidra till konflikter mellan barnen och stressar till konkurrens. Dock behövs även det 
starkt kodade materialet, för en del barn kan det materialet bli extra viktigt, då vissa behöver det 
tydliga (Öhman, 2011). 
 
Olika miljöer och material kommunicerar med oss på olika sätt, då rummen sänder ut olika budskap 
om hur man förväntas agera i just de olika rummen (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner- Godée, 
2008). I vårt resultat kan vi se att barnen beter sig på olika sätt i de olika rummen, beroende på vad 
miljöerna erbjuder. I den starkt kodade miljön uppfattar vi det som att det finns mer outtalade regler 
som barnen är medvetna om. Exempelvis den väggfasta spegeln, är en spegel och inte en 
klätterställning. Dock så hindrar inte den starkt kodade miljön barnen till att använda sin fantasi och 
kreativitet i leken. Vår analys visade att barnen har många olika idéer men att regler och 
förväntningar på hur rummet ska användas ofta sätter stopp för barnens kreativitet och fantasi i leken. 
Vi fick uppfattningen om att det mer initiativtagande barnet i barngruppen i vår studie ofta 
tillrättavisade de andra barnen i den starkt kodade miljön och satte stopp för sådant de inte fick göra i 
rummet. I och med det blir det tydligt hur miljöerna vi undersökt, både kan ge möjligheter och 
begränsa barnen i deras lek. Detta poängteras av Lenz Taguchi (2012) som menar att olika miljöer och 
materialet i förskolan kan skapa både möjligheter och begränsningar för barnen.  
 
Vårt resultat visar bland annat att barnen inte verkar uppleva några speciella regler hur man får eller 
inte får agera i den svagt kodade miljön. Både Eriksson- Bergströn (2017) och Öhman (2011) beskriver 
att det svagt kodade materialet, som inte redan är förutbestämt erbjuder barnen en bredare variation 
av handlingserbjudanden och barnen får möjlighet till att använda sin fantasi mer då materialet kan få 
bli vad som helst. Detta bidrar till att barns lek utvecklas. 
 
I den svagt kodade miljön fick barnen även möjlighet att ha kvar sina byggen och lekvärldar en tid, 
vilket uppskattades av barnen. Vi tänker oss att det kan vara en bidragande faktor till att barnen 
föredrar det svagt kodade rummet, då de fick ha en lek längre utan att behöva städa upp och ställa i 
ordning rummet efter varje lektillfälle.  
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6.3 Samspel, barn och miljön 
Tidigare forskning visar att barnet och rummet inte är beroende av varandra utan att det är miljön 
som bidrar till en gemenskap och ett samspel mellan barnen (Nordin Hultman, 2004). I vår studie får 
vi dock uppfattningen av att rummets storlek har betydelse för hur leken utformas samt för hur 
barnens samspel med varandra och kommunikation utvecklas. Det framkommer i vår analys att 
barnen själva upplever att det starkt kodade rummet är litet och de uttrycker att det är roligare i den 
svagt kodade miljön. Vi kan dock inte veta om det är själva miljön och storleken på rummet som 
bidrar till barnens känslor, eller om det bara hänger på miljöns utformande. 
 
Vi får ha i åtanke att vårt resultat kunde sett annorlunda ut om de olika miljöerna hade haft samma 
storlek på rummen, om vi hade följt en annan barngrupp samt om vi hade kunnat observera barnen 
utan deras vetskap. Vi är medvetna om att vår närvaro vid observationstillfällena påverkade barnen 
och deras lek. Vi är också medvetna om att vårt resultat hade sett annorlunda ut med en annan 
uppsättning barn. Det finns alltid de barn som tar mer initiativ till och i lek. Vår erfarenhet är att de 
barnen alltid finns och att de är viktiga och behövs samt att de ofta drar igång de andra barnen. 
Samtidigt skulle vi tycka att det var spännande och intressant att få se hur vårt resultat skulle ha sett 
ut om inte de mer initiativtagande barnen hade deltagit i vår studie. Funderingar som vi fick när vi 
analyserade barnens lek, var om leken hade sett annorlunda ut om Ines som hela tiden tog initiativen 
inte hade varit med. Hade kanske Märta och Sanna tagit större plats? Eller hade det inte blivit någon 
lek alls? En annan fundering var störningsmomnten, var hade leken tagit vägen utan dem? Spännande 
hade det också varit att se hur leken skulle fortsatt om barnen inte hade fått tillgång till doktorväskan. 
Hade barnen då själva fått transformerat svagt kodat material, eller hade leken fått en annan 
vändning? 
 
Något som vi ställer oss frågande till är varför samma barngrupp beter sig så olika i olika rum. Som 
till exempel i det starkt kodade rummet då barnen leker mamma, pappa, barn, så har de en gemensam 
grupplek som alla är involverade i, men ändå leker på varsitt håll, utan just någon kommunikation. I 
det svagt kodade rummet har samma barngrupp flera olika grupplekar med ett helt annat samspel 
och ständig kommunikation mellan varandra. Då syftet med vår studie var att försöka besvara våra 
forskningsfrågor om hur barnen samspelar med varandra och miljön i de två olika rummen, är vi 
medvetna om att vi har valt bort vissa faktorer som har haft påverkan på vårt resultat. Exempelvis har 
vårt fokus inte legat på den enskilde individen och dennes agerande.  
 
Under våra observationer valde vi att placera oss på olika ställen i rummen för att på så vis få syn på 
barnens lek från olika synvinklar. Vi är medvetna om att man alltid har med sig vissa tidigare 
erfarenheter och kanske ibland omedvetna förutfattade meningar som kan påverka vad man tar med i 
sina observationer. Med detta i åtanke försökte vi verkligen att gå in med ett öppet sinne och inte 
lägga några egna värderingar i de olika miljöerna. Vi har upplevt det väldigt positivt att vara båda två 
i samma observationer, då detta har gett oss djupa diskussioner då vi har fått två olika synvinklar på 
situationerna, vilket har gett oss innehållsrikt material att arbeta med.  
 
Inför den sista observationen som också blev i den svagt kodade miljön, hade vi önskat att barnen inte 
skulle få ta in något starkt kodat material, som de hade gjort vid de tidigare tillfällena. Under vår 
analys har vi diskuterat detta sista observationstillfälle och varit överens om att leken troligtvis inte 
skulle ha utvecklats så mycket mer, även om den hade fått fortsätta.  
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Tullgren (2003) menar att pedagoger ofta och gärna vill styra barnens lek till en ”god” lek och att detta 
ofta sker omedvetet. Vi upplevde i vår sista observation, precis som författaren beskriver, att 
pedagogen som öppnade dörren och tystade ner barnen ville korrigera leken till en lugn lek som inte 
innebär spring och höga ljud inomhus. Vi föreställer oss att pedagogen inte reflekterade över sin 
styrning och heller inte tänkte på vad detta innebar för barnen och dess lek. En annan reflektion som 
uppkom under vår analys, som vi fann intressant var att vi fick uppfattningen om att barnen i den 
starkt kodade miljön inte hade någon egentlig gemensam lek på gång, utan mest lekte på varsitt håll 
och drev omkring. När vi sedan samtalar med barnen och tittar på filmklippet så är barnen helt 
överens om att de lekte mamma, pappa, barn vid det tillfället. Här blir det synligt hur vi vuxna har en 
syn och tanke med leken och hur den ”borde lekas”, medan barnen har en helt annan version och 
tydligt visste alla barnens olika roller i leken och så vidare.  
 

7 Slutsatser  
I vår studie ville vi undersöka hur förskolans olika lärmiljöer påverkar barns lek och samspel. Hur lek 
och samspel kommer till uttryck i relation till de olika rummen samt hur barnen samspelar med 
varandra och sin miljö. Vår förhoppning är att den här studien kan bidra till en ökad förståelse för 
betydelsen av förskolans olika miljöer, hur de bjuder in barnen till lek och samspel samt inspirerar i 
barnens lärande. Då det finns lite tidigare forskning i ämnet blev vi nyfikna att få veta mer om hur 
barnen agerar i de olika miljöerna och vad som påverkar samspelet mellan barn och miljön. Det 
framkommer i vår studie att barnen får en djupare lek, samspelar mer i den svagt kodade miljön samt 
att de kommunicerade mer och utbyter erfarenheter och kunskap genom att imitera varandra.  
 
Sammantaget ser vi att många faktorer spelar in och påverkar hur barnen samspelar och beter sig i de 
två olika miljöerna, till exempel rummets storlek och utformning har betydelse. Yttre faktorer kan 
också spela in i hur barnens lek tar form och utvecklas, som att någon exempelvis kommer in och 
sätter stopp för barnens pågående lek. Alla barn är olika och de påverkar varandra. Barn som tar mer 
initiativ inspirerar de andra barnen, men de kan också bidra till att några andra barn hamnar i 
skymundan då de initiativtagande barnen tar en större plats i rummet och leken. 
 
Nu när läroplanen förtydligar förskollärarens ansvar och lyfter begreppet undervisning, förstår vi att 
det är upp till pedagogerna själva att tolka begreppet och dess innebörd. Vi föreställer oss att 
undervisning redan idag sker dagligen i förskolans verksamhet, oavsett om den är inbäddad i det 
vardagliga eller sker i planerade aktiviteter med barnen (Skolverket, 2018).  
 
Genom att observera barn får man en inblick i barnens värld och man får en större förståelse och 
kunskap om deras lekvärldar och vad som faktiskt pågår. Genom att samtala med barnen utifrån 
deras egna perspektiv får vi vuxna en förståelse om hur de tänker, vilket bidrar till att vi vuxna kan 
planera verksamheten i förskolan utifrån barnen och dess behov (Tullgren, 2004). Vidare beskriver 
författaren leken och dess betydelse, barnen lär genom lek och på så vis förbereder dem sig för 
vuxenlivet. Tullgren (2004) menar att leken bidrar till viktiga egenskaper som exempelvis 
kommunikation. Det framkommer i vår studie att vi och barnen har olika syn på leken, till exempel i 
den starkt kodade miljön då barnen var överens om att de hade en mamma pappa, barn-lek medan vi 
upplevde att de mest var rastlösa och inte just lekte tillsammans.  
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Vår studie visar att samspelet med miljön och transformationer blev tydligare att få syn på i den svagt 
kodade miljön. I den starkt kodade miljön är allting förutbestämt och barnen behöver inte förklarar för 
varandra vad de olika sakerna föreställer. Vi ställer oss frågande till varför man ofta planerar de starkt 
kodade miljöerna, så som till exempel en hemvrå- i de mindre utrymmena på förskolor? Som vi 
nämner inledningsvis tenderar pedagoger ofta att styra barns lek till någonting lärorikt där barnen ska 
kunna inhämta kunskap (Øksnes, 2011).  Vidare nämner författaren en oro i att barns lek som ett 
naturligt sätt att vara håller på att försvinna och att fokus går mer och mer mot ett lärande i 
verksamheten. Nu när förskolan står inför en ny läroplan där begreppet undervisning lyfts in, tänker 
vi oss att det blir angeläget att man som pedagog inte glömmer bort värdet av barns lek och att leken i 
sig är viktig och bidrar till ett lärande. Avslutningsvis kan vi se genom vårt analysarbete i studien att 
både starkt och svagt kodade miljöer behövs och att barnen gärna blandar starkt och svagt kodat 
material för att berika sin lek. 
 

7.1 Framtida studier 
Arbetet med vår studie har väckt nya intressen och gett oss idéer om vidare forskning. Det vore 
intressant att få följa samma barngrupp, men att den starkt kodade och svagt kodade miljön har 
samma förutsättningar gällande storlek på rummen. Skulle leken och barnens samspel då komma till 
ett annorlunda uttryck? En annan spännande tanke vore att i en studie få pedagogers syn och 
perspektiv på de olika miljöerna. Hur de uppfattar barnens lek, samspel med varandra och den 
fysiska miljön i de olika rummen. 
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8 Bilaga  
8.1 Bilaga 1 - Missiv till Vårdnadshavare 
 
Hejsan! 
Vi är två studenter som heter Matilda Björkholm och Ida Hulinder och vi läser sista terminen på 
Förskollärarutbildningen vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Under denna termin kommer vi att skriva 
vårt examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är undersöka hur de olika miljöerna på förskolan 
påverkar barnens lek och samspel. Vi kommer därför att genomföra en mindre studie med ett antal 
observationer genom både anteckningar och filmupptagning, samt intervjuer/ samtal med barnen. Vår 
tanke är att vi ska följa en mindre barngrupp under ett antal tillfällen på förskolan. 
 
För att kunna genomföra studien önskar vi ert samtycke att intervjua och observera ert barn. Om ni 
ger ert samtycke kommer vi även att fråga barnen om deras deltagande. Studien kommer att 
genomföras utifrån de etiska krav som Vetenskapsrådet utformat. Vilket innebär att alla namn 
kommer att vara avidentifierade, på såväl kommun, förskola, personal och barn. Barnens deltagande 
är frivilligt och de kan när som helst avbryta sin medverkan. Allt material som samlas in kommer 
endast att användas i denna studie och därefter förstöras efter att examensarbetet är färdigt.  
Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Matilda Björkholm-  mabj1600@student.miun.se 
Ida Hulinder-  idhu1600@student.miun.se 
 
Tack på förhand! 
Vänliga hälsningar Matilda och Ida 
 
Sundsvall den 4 Mars 2019. 
 
Vänligen fyll i blanketten så snart som möjligt och lämna till pedagogerna. 
 
Välj ett av alternativen nedan: 
 
Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i studien               ⃝ 
Jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn deltar i studien        ⃝ 
 
 
Barnets namn:___________________________________________ 
 
Vårdnadshavare:_________________________________________ 
 
Vårdnadshavare:_________________________________________ 
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8.2 Bilaga 2 - Frågor till barnen 
 
Börjar med att titta på video-observationen tillsammans med barnen. 
 
 
 

• Vad gör ni här?  
 

• Vad bruka ni göra i det här rummet? 
 

• Vad tycker ni är roligt i det här rummet och varför? 
 

• Vad använde ni den där till? (Beroende på vad barnen gör på filmen och hur de samspelar 
med miljön) 

 
 
 
 
Vi hade följdfrågor på samtliga frågor utifrån vad barnen svarade. 
 


