
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudområde: Pedagogik 

Major Subject: Education 

 

Det egna utrymmet- 

Barns möjlighet att skapa egna rum i förskolan 

 

 

Linnéa Bolander



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Namn på din avdelning 

Handledare: Eriksson-Bergström, Sofia.Eriksson-Bergstrom@miun.se 

Författare: Linnéa Bolander, libo1110@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Lärarprogrammet, 180 hp 

Huvudområde: Pedagogik 

Termin, år: ht, 2014  





  

 

i 
 

 Abstrakt 
Syftet med denna studie belyser vilka uppfattningar förskollärarna har om 

vilka möjligheter som finns för barn att skapa egna rum på förskolan. Den 

handlar om den fysiska miljön i förskolan och barns möjligheter och 

begränsningar att själva kunna forma och förändra den.  

Kvalitativ metod är det tillvägagångssätt som valts för denna studie varav data 

har inhämtats via kvalitativa intervjuer med förskollärarna.  

Genom intervjuer undersöks vilka uppfattningar förskollärare har om vilken 

möjlighet eller begränsning barn har att kunna få vara ifred. Några av 

förskollärarna ansåg att rummets betydelse inte var det primära för barnens 

lekkvalitet. Vissa nämnde också att tiden var viktig, men även att det fanns 

tillräckligt med utrymme för barnen. Barnen på samtliga förskolor har 

möjlighet att ändra om i miljön. På några förskolor har man speciellt avsett 

material att bygga med, som plank, kartonger och kuddar. 

Att vilja leka ifred kan vara en komplicerad fråga. En del av förskollärarna är 

uppmärksamma på varför barnen vill vara ifred, eller om de vill vara helt 

ensamma eller en viss grupp eller ett par.  
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      Inledning  
Med det fysiska rummet menar jag den faktiska arkitekturen och inredningen, 

men även den naturliga och ordnade utemiljön i förskolan. 

Jag har själv, under arbete och praktik, sett att barn behöver ostörda rum. Ett 

rum som man för stunden kan göra till sitt, ett rum som omger en av trygghet 

och vald avskildhet. Genom observation under praktik och arbete har jag 

uppmärksammat att barn ofta har ett behov av ostörda rum. Jag har sett att 

barnen i viss mån har möjlighet till detta, men att stora barngrupper med 

många barn i rörelse försvårar det. Jag har uppfattat det som att det ofta verkar 

som att många lekar kräver att barnen har eller kan skapa ett rum. I en studie 

gjord av Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) på en 

förskola i innerstaden, där det inte fanns möjlighet för barn att skapa egna 

platser såg man att barnen istället försökte skapa revir i sandlådan. Barnen 

lekte parallellekar intill varandra för att återhämta sig från gruppsamvaron. 

Öhman (2011) förklarar att barn behöver utmanande och inspirerande miljöer 

där barnen finner stimulans. Får de inte det fokuserar barnen på rangordning 

och kränkande handlingar. I en kvalitetsgranskning år 2011 från 

skolinspektionen informerades om att det fanns stora brister i förskolans 

lokaler. Björklid (2005) refererar till de Jong (1996) som menar att miljön ska 

vara utformad för att barnen ska kunna ha möjlighet att leka i stora grupper 

eller att kunna dra sig undan och vara i fred. Gren (2013) citerar Proshansky & 

Fabian (1987) som menar att genom att barn har möjlighet att ta kontroll över 

särskilda platser får de en känsla av spatial autonomi och avskildhet. Genom 

att barn omformar miljöer visar barn på självständighet och skapar sin 

personlighet. 

Norén-björn, Mårtensson och Andersson (1993) beskriver lekkvalitén ur ett 

forskningsperspektiv. Ett bra lekklimat kan bara uppstå om barnen får leka 

med rytm och ostört. Därför behövs flera avskilda miljöer i förskolan för att 

barnen ska kunna koncentrera sig i leken. En störd lek blir inte engagerande 

och kan inte fortsätta lika länge. Dessutom kan vissa lekar vara väldigt 

känsliga, och att bli blottad i leken kan göra att leken avbryts. Här förklaras att 

det är i avskilda och ”skyddade” miljöer som fantasilekar skapas under bästa 

förutsättningar, där kan man ofta leka ostört enligt Norén-björn, Mårtensson 

och Andersson (ibid). Öhman (ibid) menar att barn vill skydda sina lekvärldar 

från att förstöras. Det är lätt att en påhittad lek blir förstörd om det är oroligt 

runt omkring leken. Hon hävdar även att låta nya barn komma in i den lek 

som redan startats kan innebära ett störningsmoment för det barnen redan har 

byggt upp. Ibland behöver barn stöd av pedagogen för att skydda sin lek 

samtidigt som de även kan behöva stöd för att få en plats i leken. Hur ser leken 

ut? Finns det plats i leken för fler barn? 

 

I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) står skrivet att 

verksamheten ska vila på demokratins grunder samt att alla barn i förskolan 

ska kunna påverka verksamhetens innehåll. Det ska alltså finnas en demokrati 



  

 

2 
 

i utformandet av förskoleverksamheten. Ansvaret för detta ligger på 

förskolans personal, som det står i läroplanen, att utforma verksamhetens miljö 

både så att den passar barngruppen och att barnen själva har inflytande att 

påverka miljön. ”Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar 

kan påverka miljön” sid 11 

 

Syfte: 

Den här studien handlar om förskollärares uppfattningar om barns möjligheter 

och begränsningar att värna om sina demokratiska rättigheter och sin 

autonomi i det fysiska rummet i förskolans verksamhet. 

Frågeställningar: 

Vilket inflytande och/eller begränsningar har barnen att skapa egna rum i den 

fysiska miljön på förskolan? 

Hur ser förskollärarna på att barn vill dra sig undan? 
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Bakgrund 
Det fysiska rummets betydelse i förskolemiljön 
I bakgrunden lyfter jag fram forskning som visar på vikten av att barn har 

möjlighet att dra sig undan och att skapa egna utrymmen som de kan 

manipulera.  

 

Avgränsade rum i kollektivet 
Malmberg (1983) redogör för en studie som gjordes under andra världskriget 

med föräldralösa flyktingbarn som bodde på barnhem. Barnen i studien hade 

problem på olika sätt. Huruvida dessa problem var medfödda eller ej framgår 

inte i studien. De försökte göra allt för dessa barn för att de skulle må bra, men 

utan framgång. Det var först när en ”barnspecialist” föreslog att det stora 

rummet som barnen hade att vistas i skulle delas upp och då skedde en positiv 

förändring.  

Malmberg(ibid) beskriver vikten av barns eget territorium. Vid kojbyggen 

anser han att ska man låta barnen ha sina platser ifred. I många fall har inte ens 

föräldrarna tillträde till kojorna, enligt Malmberg. Det är viktigt att ta hänsyn 

till barnens behov av egna utrymmen, anser han.   

 

I en artikel från Gröna fakta (2005) skriven av Maria Kylin, etnolog och 

landskapsarkitekt på SLU förklarar hon kojan ur ett brett perspektiv. Kylin har 

i sin avhandling ”Children's dens” specialiserat sig på barn i åldern 9-13 år. 

Hon anser att yngre barn har ett lika stort behov av att skapa egna rum. 

Kojorna byggda av yngre barn ser dock oftast annorlunda ut än de som byggts 

av äldre. En koja kan enligt hennes undersökningar vara mer eller mindre 

avancerad. Det viktiga är att det är någon markör mellan kojan och den övriga 

världen, som till exempel en avsopad mark eller utlagda material. Hon har 

noterat att flickor inte bygger kojor själva i lika stor utsträckning som pojkar. 

De använder sig ibland istället av de som redan finns. Däremot så möblerar 

och ordnar flickor om i en redan byggd koja. Det är förstås inte alltid på det 

sättet och hon skriver också att pojkar visst möblerar om och inreder, fast de 

kallar det för att ”bygga om”. Även Grahn med flera (1997) menar att pojkar 

oftare skapar egna rum. De anser att flickor söker sig till redan färdiga rum, 

där de skapar sin egen plats.  

Kojan kan utgöra möjlighet till mer eller mindre socialt umgänge. Det kan 

avgöras genom sättet som kojan byggs på. Antingen byggs den väl 

undangömd i ett buskage eller också byggs den mer öppet med en mer öppen 

ingång. Kylin (2005) påstår att flickor i större utsträckning bygger kojor som 

bjuder in andra barn än vad pojkar gör.  Gemensamt har barn ett behov av att 

sätta fysiska gränser, och det är möjligt genom bland annat kojbygge. Här har 

de en skyddad plats oftast avsedd för bara några vissa utvalda. Kojan blir ett 

territorium där man kan ha hemligheter och egna regler menar Kylin (2003).  

Platsen är viktig för att stimulera kojbygge. Barn bygger i större utsträckning 

kojor där det finns naturliga platser och där det inte är så städat. Kylin (ibid) 

menar att vuxna har ett stort behov av att det är städat, medan barn blir mer 

kreativa av det lösa material som de kan använda i kojbygget. Även Eriksson 
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(2000) i ett referat av Björklid (2005) fastslår efter observationer och intervjuer 

på två förskoleavdelningar med femåriga barn att det lösa materialet på 

förskolan, i både utom-och-inomhusmiljön, ger barnen möjlighet att förändra 

miljön för att den ska passa deras lek.  

 

I bland annat Lund, Stockholm och Karlstad finns bygglekplatser, platser 

avsedda för kojbygge. Det är en verksamhet oberoende av skolorganisationen. 

En bygglekplats är en bestämd yta där det finns material, verktyg och en 

närvarande vuxen till hjälp. Nilsson (2007) skriver att i England har man 

tydligt sett sambandet mellan kojbygge och barns välbefinnande. Det 

förekommer inte lika mycket vandalisering, skolk och aggression efter att man 

startat byggprojekten. Nilsson (ibid) menar att det är tack vare att barnen har 

något att sysselsätta sig med. Bygglekplatser är en demokratisk plats, där man 

samarbetar, vilket leder till en bättre social interaktion, anser han. 

 

 I boken ”Förskolans pedagogiska rum-med plats för alla sinnen” (2005) finns 

samlade artiklar om det pedagogiska rummet från tidningen ”Förskolan”.  

Dramapedagogen Ylva förklarar att ”-”Fri lek” inte betyder att man ska lämna 

barnen ifred.”-Fri lek betyder att barnen får tid att själva fundera ut sin lek, 

vad de behöver till denna lek plus naturligtvis tid att leka leken.” Barnen på 

förskolan byggde en spökborg, djungelhydda och rymdraket. Byggena fick stå 

kvar, de blev extra lekvrår. En förskollärare tror att barn ur ett urmänskligt 

behov skapar revir, att de markerar sin plats och ”boar in sig”.  
 

 

Barns respektive vuxnas påverkan på den fysiska miljön 
Eriksson Bergström (2013) refererar till (Gitz-Johansen et al., 2001) som 

förklarar ett rums mjuka funktionalism. Det innebär att rummet inte har en 

bestämd funktion. Rummet ger barnen möjlighet att själva bestämma hur 

rummet ska användas, vad som ska ske där. I och med att rummet inte 

förmedlar någon direkt användning öppnar det upp för barnen att använda 

sin fantasi mer, de kan bygga upp sin egen värld. Eriksson-Bergström (ibid) 

refererar till Nicholson (1971) från en artikel, där han förklarar att många rum 

redan är färdigskapade. De lämnar inget utrymme för barnens eget skapande. 

Rummet är redan avsett för en viss aktivitet. Där finns inte löst material som 

ger barnen möjlighet till den egna fantasin och påverkan. 

Grahn med flera (1997) menar att naturen är en bra lekplats för barn eftersom 

den inte är ordnad av de vuxna. Där kan barnen själva skapa sina platser. De 

refererar till Bettelheim (1981, 1982) som anser att så kallade ”mellanrum”, rum 

som inte har någon bestämd avsikt, ofta används av barn. Där de själva 

bestämmer vad platsen ska användas till. 

Många pedagoger tar för stor hänsyn till säkerhet, anser Mårtensson (2004), 

miljöpsykolog och forskare samt lärare vid SLU. Barnen behöver inte stora, 

nya lekplatser för att kunna leka. Tvärtom behöver de ett landskap som sätter 

fart på fantasin. Naturliga lekredskap som man hittar ute och varierande 

landskap och gärna otuktade och vilda områden är den bästa lekparken. 

Mårtensson jämförde förskolans gårdar med avsaknad av växtlighet i 

innerstan med landsbygdens lummiga förskolegårdar. Hon såg en skillnad i 
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barnens lek. På gårdarna i innerstan var lekarna monotona, jämfört med 

lekarna på landsbyggden, där barnen hade mer att upptäcka. De rörde sig 

mycket mer på gården på landsbyggden. Mårtensson (ibid) såg också att 

genom att barnen rörde sig över större områden på landsbygsgården hade de 

lättare att inte bli distraherade eftersom att ”områdena” på gården var mer 

avsides.  

Titman (1994) har sett att skolgårdens olika användningsområden är en plats 

för aktivitet där barnen letar och finner utmaningar. Det är också en plats där 

man har tid för eftertanke, vilket stimulerar intellektet, där man kan undersöka 

omvärlden och upptäcker nya saker. Det är en plats för känslor, för det 

estetiska, medkänsla för platsen och andra människor. Titman (ibid) menar 

även att det är en plats för att bara vara, att vara sig själv, att vara barn. Att ha 

en chans att komma undan den stora gruppen. Att kunna få stillhet, anser 

Titman (ibid). På en skolgård bör bland annat finnas, växtlighet, naturliga 

förändringar, sittplatser som är skyddade från vind och solsken, ett varierande 

landskap med krypin och platser att bygga koja på och skapa privat utrymme, 

strukturer och material som går att förändra, menar Titman (ibid). 

 

Wallin (1996) anser att synen inom Reggio-Emilia-pedagogiken på barn ska 

uttryckas genom arkitekturen. ”Arkitekturen och redskapen konkretiserar vår 

pedagogiska vilja samtidigt som de möjligheter som finns i miljön kan utnyttjas i 

pedagogiken.”Sid 18 Den miljö som finns stöder vilket arbete man kan utföra 

med barnen.  

Maria Montessori (1870-1952) ansåg att barnet behövde en ”vacker, ordnad och 

realistisk omgivning” (Lillard, sid 65) men även friheten att själva kunna välja 

vilket material de vill sysselsätta sig med. Den kreativa processen kräver att 

barnet får jobba i avskildhet, avskärmat från andra.  

Waldorfpedagogiken är en pedagogik som fokuserar på den fysiska miljön. 

Lundahl (1995) ger många exempel på hur arkitekturen har utformats för att 

passa barnen. I byggnader som beskrivs finns en dynamik mellan olika 

rumsliga formationer. Stort och smått, högt och lågt. Barnen har platser där de 

kan vara ostörda. Platser som är till för olika aktiviteter.  

Trots att många svenska förskolor är inspirerade av någon av dessa tre 

filosofier samt att läroplanen och skollagen kräver bra miljöer finns det enligt 

Skolinspektionen (2011) stora brister i den pedagogiska miljön. Till exempel 

har de sett att det finns begränsade möjligheter för barnen att kunna dra sig 

undan. Vad gäller materialet så var det på vissa förskolor i dåligt skick. På 

vissa förskolor var material undanplockat eftersom man var rädd om det eller 

att det blev rörigt. 

Jag har inte funnit någon enskild forskning som kunnat svara på mina 

forskningsfrågor, vilket gör det aktuellt att undersöka. Det finns otalig 

forskning i ämnet fysisk miljö. Den mesta inriktar sig främst på grundskola. 

Den mesta litteratur och forskning om förskolans miljö handlar om utemiljön 

eller innemiljöns arbetsmiljö. 
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 Metod 
 

Val av metod 
Jag valde att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer, vilket innebär att 

man låter den intervjuade svara mer ingående på det som den uppfattar som 

viktigare. Liksom att jag kunde låta frågorna komma i olika ordning, om den 

intervjuade kom in på ett ämne som passade bättre till en annan fråga än den 

som var tänkt att ställas efter den aktuella Bryman, 2011. 

Syftet med intervjuerna var att finna svar på vilken uppfattning pedagogerna 

har till de barn som önskar vara ifred och vilken möjlighet de har att skapa 

egna utrymmen.  

 

 

Urval 
Fyra av förskolorna hade jag tidigare relation till genom arbete, praktik och 

som förälder. Den femte förskolan valdes på grund av dess speciella 

inriktning. Att jag valde förskolor som jag har en tidigare relation till beskriver 

Bryman (I bid) som att jag gjort ett bekvämlighetsurval. Det vill säga att det 

var bekvämt att få tag på de som ska intervjuas. Sex stycken förskollärare har 

intervjuats. 

Jag har valt att namnge förskolorna för att kunna jämföra svaren. 

Dessa förskolor besökte jag: 

”Homsan”, förskollärare ”Anita”, kommunal förskola.  

”Skruttet”, förskollärare ”Helena”, föräldrakooperativ.  

”Knyttet”, förskollärare ”Karin”, kommunal förskola. 

”Mumriken”, förskollärarna ”Anna” och ”Lena”, kommunal förskola, via mail. 

”Snorken”, förskollärare ”Emma”, kommunal förskola. 

 

 

Tillvägagångssätt 
Jag har besökt fem (varav en ger svar via mail) stycken förskolor, för att genom 

semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med pedagoger undersöka hur de 

jobbar med och ser på att barn vill dra sig undan kollektivet. Samtliga 

intervjupersoner var kvinnor i medelåldern. Intervjuerna bestod av fyra frågor 

med underfrågor och de tog cirka en halvtimme var att genomföra. 

Intervjuerna spelades in, svaren har jag sedan kategoriserat kapitelvis.  

 

Vid intervjuerna med alla förskollärare utom på en förskola, som skedde via 

mailkontakt träffas vi avskilt på förskolan. Jag ville att vi skulle ses på deras 

arbetsplats. Jag ville inte att det skulle vara barn eller annan personal 

runtomkring som avledde den intervjuade bort från ett fokuserat och ärligt 

svar.  
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I och med att förskollärarna på Mumriken svarar via mail så är deras svar inte 

lika utförliga på grund av att jag inte naturligt kunde ställa uppföljningsfrågor. 

Det kan inte kallas för semistrukturerad intervju, det blev snarare en 

kvantitativ intervju eller snarare en enkät. När jag fick svaren som då naturligt 

fanns nedskrivna så behandlade jag dem likt intervjuerna jag gjort. 

Bryman (2011) förklarar olika sätt att ställa följdfrågor.  

Jag valde att spela in mina intervjuer med inspelningsfunktionen på min 

mobiltelefon. Att föra anteckning samtidigt som man lyssnar kan medföra att 

information går förlorad eller att man måste fråga om och samtalet blir mer 

stolpigt.  

Direkt efter intervjuerna transkriberade jag dem, vilket innebär att överföra 

den vid intervjutillfället inhämtade datan till renskriven text. Jag lyssnade av 

intervjuerna och skrev ner exakt vad som hade sagts.  

 

Att intervjun blev just semistrukturerad bestämde jag under tiden jag 

intervjuade. Semistrukturerad betyder att den intervjuade kan lägga mer fokus 

på vissa frågor. Bryman (ibid) Detta hade jag inte planerat från början utan jag 

märkte under intervjun att det inte hade blivit bra om jag hade försökt få ut 

mer av en fråga. Likaså passade det ibland bättre med att byta plats på 

frågeordningen beroende på vad personen berättade om. 

 

 

Analys 
Jag använde mig av ”öppen kodning” (Bryman, ibid) som innebär att jag 

kategoriserar och jämför de svar jag fått fram under intervjuerna. 

Jag sammanställde intervjuerna och sorterade dem först efter frågorna. För att 

kunna skapa logiska avsnitt i resultatkapitlet letade jag efter meningsenheter, 

röda trådar, i svaren. I ett svar kunde jag hitta information som passade bättre 

tillsammans med en annan eller samma persons svar på någon annan fråga. 

Avsnitten som jag valde att kategorisera svaren i blev: ”Förskolans miljö och 

förutsättningar för lek” Det avsnittet handlar vilken syn förskollärarna har på 

hur man ska ge barnen goda förutsättningar för att leka.  

I avsnittet ”Bygga egna rum” så samlade jag ihop svaren som berörde att bygga 

egna rum i förskolan. 

I avsnittet ”Leka i grupp eller avskilt” så samlade jag ihop svar som berörde 

barnens vilja att vara med och leka eller att leka med specifika kamrater. 

I avsnittet ”Att gå utanför kollektivet” samlade jag svar som gäller situationer då 

barn inte vill vara med i kollektiva aktiviteter så som samlingar. 

”Avskilda rum” behandlar hur miljön ser ut på förskolorna. Jag samlade svar på 

hur förskollärarna beskrev att det såg ut på deras förskola. 

Detta innebär att jag använde mig av öppen kodning. Inom analysmetoden 

grounded theory. Kodning beskrivs i Bryman (ibid) 
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Etik 
Inom forskningsetiken är etiska frågor viktiga, enligt Vetenskapsrådet. Enligt 

Bryman (2011) ska man inför intervjun tänka på dessa punkter:  

Informerat samtycke; Vid informerat samtycke ska information om den 

intervjuades rättigheter ges innan intervjun genomförs. I samband med att jag 

frågade förskollärarna om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju så 

informerade jag vad de skulle användas till och hur den skulle publiceras. I 

och med att de då ställde upp på intervjun accepterade de omständigheterna, 

men med tanke på att de inte gavs skriftlig information skilde sig 

informationen åt lite. 

 

Konfidentialitet innebär att personuppgifter och information från intervjuer 

ska behandlas så att ingen obehörig ska komma åt uppgifterna. Detta är enligt 

Bryman viktigt att man informerar deltagarna om. 

Deltagarna blev även informerade om att deras namn och arbetsplats skulle 

fingeras, och att inspelningarna skulle raderas när jag bearbetat dem. 

Konsekvenser; I och med att intervjuerna spelades in samt kom i skriven form 

(via de förskollärare som svarade genom mail) så är risken att svaren tolkas fel 

relativt liten. Eftersom att namnen är fingerade är det svårt att koppla deras 

svar till personen. 

 

 

Metoddiskussion 
Genom att jag gjorde ett bekvämlighetsurval vid val av intervjupersonerna så 

kan svaren eventuellt ha påverkats genom att intervjupersonerna i några av 

fallen känner mig lite grann, då de möjligtvis känner till mina åsikter. Det kan 

vara så att det är enklare att få positiva svar från personer som man har en 

relation till sedan innan. 

 Jag kan även tänka mig att valet av frågor kan ha påverkat svaren. I och med 

valen av frågor så kan intervjupersonerna se vad författaren vill undersöka och 

eventuellt vilka svar författaren vill ha. Frågan ”Är det okej på er förskola att 

vilja vara ensam?” (se bilaga) hade kunnat vara formulerad: Hur ser ni på om 

barn vill vara ensamma? Vilket gör frågan mer neutral.  

Att hitta förskollärare som var villiga att ställa upp för intervju gick mycket 

lätt. De tillfrågade är de som är aktuella i studien.  

Att två av personerna svarade via mail gjorde att jag inte fick lika utförliga 

svar från dem. Vilket i viss mån gjorde det svårt att fördela samtliga förskolors 

jämlika medverkan i studien. 

 

Valet av ämne på min uppsats kom av mina erfarenheter från arbete i 

förskolan och vad jag tror är viktigt att undersöka. Jag har sett att barn i de 

flesta lekar skapar något som föreställer ”rum” där de kan bygga upp en 

lekvärld. Jag finner ämnet intressant och det är såklart viktigt för att uppsatsen 

ska bli bra. Innan jag valde ämne undersökte jag vad det fanns för 

forskningsunderlag för det. Jag började med att besöka biblioteket och 

rekognoserade bland arkitekturlitteraturen och hittade någon enstaka bok. 

Mitt ämne kändes från början svårdefinierbart. Jag har hållit mig till den 
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pedagogiska biten och försökt att hålla mig borta från det psykologiska. Jag 

tycker att det hänger ihop, och ämnena lappar över varandra.  Eftersom det är 

i pedagogik jag ska examinera så har jag försökt att fokusera på den 

pedagogiska biten. Eftersom jag personligen inte har observerat för min 

forskning så har jag inte själv kunnat reflektera över barns faktiska behov. I 

mina intervjuer har jag undersökt vilken inställning de har till och vilka 

möjligheter barnen har att skapa egna rum i förskolan. 

 

Jag fann när jag letat igenom pedagogikhyllorna ett eget ämne för 

skolbyggnader. Mycket handlar om ventilationssystem och liknande samt att 

det främst riktar sig till grundskolans miljöer. Genom efterforskningar via 

internet har jag funnit en del avhandlingar om barns möjlighet att omforma 

miljön, vilken typ av miljöer som barn helst vistas i samt hur barn påverkas av 

miljön. 
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 Resultat  
Resultatkapitlet är upplagt efter intervjusvaren eller där resultatet på en fråga 

passar in. Under den första rubriken ”Förskolans miljö och förutsättningar för lek” 

samlar jag några förutsättningar som personalen påpekat är viktiga för att 

leken ska fungera bra, vilken inverkan barngruppens storlek har.  

 Den andra rubriken är ”Bygga egna rum”, och behandlar vilka möjligheter 

barnen har att skapa egna temporära rum. I ”Leka i grupp eller enskilt” så 

diskuteras pedagogernas syn på hur man gör i de fall barn vill leka ifred och 

andra barn vill vara med i leken. 

”Att gå utanför kollektivet” handlar om vilka faktorer som kan inverka till att 

barn behöver dra sig undan. 

 

 

Förskolans miljö och förutsättningar för lek 
Förskolläraren Emma som jobbar på förskolan Snorken säger att en 

förutsättning för att leken ska bli bra är att barnen kan kommunicera med 

varandra. Kan de inte det så fungerar inte leken. Hon säger att hon tror att de 

flesta barn har sådan bra fantasi att miljön och material inte spelar stor roll. 

Hon menar att barn som är friska och kan kommunicera kan leka ändå. Hon 

nämner också skogen som en bra lekplats. 

Anita på Homsan säger att ”Ibland kan leken bli som allra bäst om det är få 

barn, att de får leka ifred.” Det fick personalen se när de äldre barnen hade gått 

iväg på andra aktiviteter, småbarnens lek blomstrade. Efter det tar de vara på 

den insikten, berättar hon. Hon berättar vidare om ett tillfälle då hon iakttog en 

lek, det var när barnen lekte på varsitt håll, men lekarna flätades ändå ihop och 

barnens lekar blev parallella.  

Karin på Knyttet menar att det handlar mycket om utrymme, lekmaterial är 

inte alls lika viktigt. Skogen är ett exempel på det. Hon berättar att de är ute i 

skogen minst en gång i veckan. Där finns obegränsat med utrymme och 

barnen leker med sådant som finns i skogen. Vilket hon ser som en fördel. 

På förskolan Homsan går man inte regelbundet ut i skogen. Istället för att gå 

till skogen går de till olika parker. Anita berättar att de har försökt att ta sig ut 

några gånger, men de platser som finns nära i skogen har varit stökiga av 

skräp och grillrester. Nu sist när de var ute var det ändå ganska städat och 

barnen satte igång att bygga koja. ”De lekte och jobbade!” Det blev en väldigt 

bra lek, berättar hon. De plockade blåbär för att äta till ”lunch”, fortsätter hon. 

Hon nämner att det i tidigare barngruppen varit svårt att hålla kvar barnen ute 

i skogen. De ville gå tillbaka till gården och till ”grejerna” där. 

Helena på Skruttet ser en skillnad i leken i skogen. ”-Där har alla något att 

hitta på” säger hon. Precis som på Knyttet så använder sig barnen av 

materialet som finns i skogen. Men det är en ny barngrupp nu och Karin 

berättar att hon känner sig lite fundersam inför hur den nya gruppen beter sig i 

skogen. De vill riva kojor och bygga om dem. Något som de vuxna inte hade 

räknat med, berättar hon. De äldre barnen på Knyttet vet vilka platser i skogen 
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som man kan vara på, det finns vissa utvalda. Därför behöver de inte gå på 

led. Då blir vägen dit roligare. Det finns också en skogsdunge ovanför 

förskolan dit de större barnen får gå själv, förklarar hon. 

 

Leken behöver, enligt intervjupersonerna olika faktorer för att fungera, en 

fungerande kommunikation mellan barnen, att barnen har tid och 

koncentration till leken, att barngruppen inte är för stor, lekmaterialet 

fungerade bäst om de inte hade en bestämd funktion. När jag tog upp frågan 

låg inte det fysiska rummet i fokus. Pedagogerna påpekar inte att det fysiska 

rummet är viktigt för barnens lekkvalitet, förutom Anita på Homsan som säger 

att utrymme är viktigt. Hon konstaterar att barnens lek blir bättre när gruppen 

är mindre och när det finns utrymme för barnen.  

 

 
Bygga egna rum                                      
Kuddar är ett genomgående inslag i kojbygge på Skruttet. Textilier och möbler 

tillåts också användas. Barnen har möjlighet att bygga kojor inne spontant. De 

kan använda sig av filtar, kuddar och möbler. Man försöker att tillåta så 

mycket som möjligt, berättar Helena. På förskolan finns en egenbyggd koja. 

Vuxna och barn har byggt den tillsammans. Det finns också spik och brädor 

om någon vill bygga mer. Men inte spontant, utan det behöver planeras lite 

mer, för plankor och spik kan inte ligga framme. Det har blivit en del 

efterkonstruktion på kojan av säkerhetsskäl. Öppningar och sådant som stack 

ut fick byggas om lite. Inne på Skruttet finns mycket löst material, det blir 

mycket att städa men det är till fördel för barnen, anser Helena.  

I byggrummet på Knyttet finns möjlighet att bygga kojor med stora kuddar. 

Men barnen brukar flytta kuddarna till ett utrymme bakom öppna spisen där 

de bygger väggar. Dit går också barn helt själv ibland. Där tycker de om att 

vara, berättar karin. 

På Homsan har man också ”byggkuddar”, de kuddarna är i galon. Anita 

berättar att de tas in utifrån när snön börjar komma. Då rengörs dem 

tillsammans med barnen. Det blir spännande för barnen att ta in kuddarna. 

När de bygger kojorna så brukar det passa med en grupp på tre till fyra 

stycken eftersom att kojorna inte blir speciellt stora. ”Nu ser det ju väldigt rent 

ut i byggrummet, men jag kan säga att så ser det inte alltid ut”, berättar hon. 

Byggrummet förvandlas som exempel till sjukhus, möbler och allt möjligt 

kommer in där och får andra användningsområden. 

Förskolläraren Emma på Snorken funderar över vad som menas med ett rum. 

Ett rum behöver inte bestå av väggar och tak, det kan vara ett personligt 

utrymme, som barnen gör till sitt förklarar hon. Ett utrymme under bordet 

eller bakom soffan kan också bli ett temporärt rum. Förr hade de en pojke på 

avdelningen med treåringar som byggde alla möjliga byggnader och klättrade 

upp på dem. Han hade en väldig fantasi, men personalen tyckte att det blev 

oroligt när det ofta rasade, berättar hon. Ute har de plankor att bygga med. 

Inte med spik, det blir heller inte täta väggar. Inne har de på 

småbarnsavdelningen pappkartonger att bygga med. 
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Att bygga eget finns det alltså möjlighet till på förskolorna, med olika material, 

kuddar, plankor och möbler. Förskollärarna har uttryckt en viss oro för 

säkerheten med detta. 

 

 

Leka i grupp eller avskilt  
Karin på Knyttet anser att det beror på vilket barn det är som tillkommer 

huruvida det passar att de blir fler i leken, vilka det är som redan leker och hur 

stor gruppen är. De mindre, avskilda rummen på förskolan passar för grupper 

med tre till fyra barn. Med vissa barn passar det bäst med två barn i gruppen. 

Hon anser även att barnen måste få möjlighet att leka själva ibland. På 

förskolan vill man inte att barnen ska bli ensamma. Särskilt ute vill man att 

barnen ska få vara med. 

Ute har de några små hus där barnen kan dra sig undan. När de är ute är de 

ibland över 40 barn eftersom att två avdelningar slås ihop. Att stora 

barngrupper inte är främjande för barnen märks tycker Karin på Knyttet när 

de är ute bara med sin femårsgrupp. Då lever de ut och kan ta för sig av 

utrymmet. 

På Skruttet vill förskollärarna värna om leken och är det en lek som har hållit 

på ett tag kan det magiska brytas ifall det kommer till andra barn. När man 

hjälper till i sådana här situationer ser man på Skruttet över hur många barn 

som redan leker. Ibland är det också barn som leker två som behöver få leka 

färdigt sin lek. Hon poängterar även att det dock inte får bli något dagligt 

mönster.  

”Det där är en fråga som vi ständigt kämpar med” svarar Emma på Snorken. 

Hur man ska ställa sig till huruvida man ska hjälpa barnen in i en påbörjad lek 

eller inte. Hon säger att man måste se varje situation för sig, det beror på 

omständigheterna. ”Är det något barn som ofta blir uteslutet så lägger jag mer 

energi på att få in det barnet i leken. Barnet kanske inte kan läsa en lek?”, säger 

hon. Men ibland om det kan vara barn som inte brukar leka som leker 

tillsammans då vill hon värna om deras lek och försöker hjälpa till att låta de 

barnen vara ifred. En del barn går runt från plats till plats och hon berättar att 

kompisarna kan bli irriterade på ett barn och det vill de undvika. Det beror 

helt på situationen hur beslut tas. När beslut ska tas grundas ju det på vad 

förskolläraren har för uppfattning om det barnet och det är ju inte säkert att 

rätt beslut har tagits, förklarar hon. 

På Homsan bedömer man situationen om det finns plats för det barn som 

kommer till, berättar dem. Vilket utrymme finns det i leken för det här barnet? 

Ibland vet inte ens det barn som kommer vad leken egentligen handlar om. 

Det är också viktigt att barnen har möjlighet att leka ifred. En lek som har hållit 

på ett tag kan behöva fortsätta i den konstellation den har. ”-Det är svårt!” 

anser Anita. 

På Mumriken har Anna och Lena liknande tankar om att leka ifred. Kan det 

tillkommande barnet få en passande roll i leken? undrar hon. De diskuterar 

med barnen och försöker få dem att förstå varandras behov. Om barnet inte 

kan få en plats i leken så hjälper de barnet att hitta något annat att göra. Man 

måste se till varje situation, hur man ska göra. Det handlar mycket om vilka 
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barn det är i leken och vilket barn som vill komma in. Det får inte bli att det 

återkommande är samma barn som inte får vara med, påpekar dem. 

 

 

Att gå utanför kollektivet 
Anna och Lena på Mumriken berättar att när barnen behöver vara ifred finns 

det möjlighet till det, beroende på barngruppens storlek. Det finns möjlighet 

både inne och ute att hitta en plats att dra sig undan på. Ute finns det dock 

flera platser att välja på, berättar dem. 

Karin på Knyttet och Helena på Skruttet ifrågasätter ensamheten, just för att det 

kan komma sig av att barnet mår dåligt och att ensamheten inte är självvald. 

Anna och Lena på Mumriken ifrågasätter också ensamheten och det är inte okej 

att alltid välja den. På Knyttet i morse var det en pojke som ville vara ifred. 

”Då satte han sig i soffan och bläddrade i en bok”, berättar Karin. Om någon 

vill vara helt ifred på Knyttet stöttar personalen det barnet genom att förklara 

för de andra barnen. Det är inte speciellt ofta det händer att barnen vill vara 

helt ifred. Det kan vara svårt att få vara det under en längre tid eftersom att de 

har stor barngrupp. Hon berättar att det främst är på morgonen som behovet 

av att vara i fred kan finnas. Det kan vara en känslomässig stund när föräldern 

har lämnat och det kan ta en stund innan man vill eller kan komma in i leken. 

Antingen vill barnen sitta helt ifred, eller också vill de sitta med en fröken. 

På Snorkens småbarnsavdelning brukar barnen krypa in i skåpet. Där ligger de 

ifred och kan se ut över de andra barnen och personalen. Emma berättar: ”De 

större barnen väljer att gå in i läsrummet när de behöver vara ifred. Utomhus 

har de en sten som de kan gå och sätta sig bakom.” Hon förklarar att barnen 

inte alltid deltar på samma sätt. Det finns många sätt att delta på. ”Det finns ju 

barn som aldrig vill vara med, och de försöker vi ju att finna nyckeln till att de 

ska våga göra saker de inte vågat förut.” berättar hon. 

Helena på Skruttet och Anita på Homsan har man noterat att det är främst 

efter vilan som barnen vill vara ifred. Vid kollektiva aktiviteter som till 

exempel samling, så har det aldrig hänt på Knyttet att ingen vill vara med. 

Karin förklarar att det är roliga samlingar, det är då de bland annat pratar om 

språkljuden. Det kan vara att samlingen blir precis vid lämnandet på 

morgonen och då vill barnen gärna avsluta sitt avsked till föräldern.  

Även på Homsan berättar Anita att det aldrig har varit någon som inte velat 

vara med på den vanliga samlingen. Det finns dock ett exempel från en 

språksamling då några barn inte ville vara med i en teaterpjäs som de gjorde, 

barn och vuxna. Då fick de hjälpa till med annat istället, för att spela, som att 

hämta saker. Till slut var alla med i alla fall, utom en pojke, i pjäsen. 

Vid samlingar och liknande på Mumriken så berättar Anna och Lena att det 

kan vara okej att välja att inte vara med, om barnet har en bra anledning. Om 

barnet inte har någon förklaring får det sitta med hos en vuxen. Det beror ändå 

lite på barnets behov, men barnet kan inte välja bort samlingen varje gång, 

berättar dem. 
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Avskilda rum 
Avskilda rum finns på samtliga förskolor. På Knyttet har man både rum ute 

och inne. Det finns två mindre rum där barnen kan leka avskilt. Det ena 

rummet har en dörr. Det ger enligt förskollärarna en lugnare miljö och en lägre 

ljudnivå på förskolan. Där går både barn in helt själva eller med kompisar. Det 

ena rummet är ett rum med dockor och köksinredning. Det kallas ”Dockis” 

och ”Caféet”, tidigare var det nämligen en lekcafeteria där, berättar hon. 

På Homsan har de en avdelning på förskolan. Från ett år tills det år de fyller 

sex år. De stänger av byggrummet från de yngre barnen ibland med en skiva 

längst ner i dörröppningen. Även sovrummet/kuddrummet kan vara ett rum 

för avskild lek. 

På Skruttet berättar Helena att man har fler krypin för de äldre barnen, till 

exempel teaterrummet. Där kan barnen skärma av, det finns ingen dörr till 

rummet, istället drar man för ett skynke som markör. Ovanför trappen finns 

även ett färdigt krypin där ibland barn drar sig undan. Hon har också sett att 

det finns generella skillnader mellan killar och tjejer, vilken slags avskildhet de 

väljer. Killarna drar sig undan helt, medan tjejerna kan välja att gå till en 

vuxen. Ute kan man också göra rum, men där finns inte väggar. Barnen kanske 

går till sandlådan och är ensamma där.  ”Om det är något barn som är 

”längtig”, eller man kan vara trött” då vill barnen ofta vara ifred, berättar hon. 

 

Emma på Snorken berättar om deras gård. Där finns en del ställen att vara 

ifred på. Bland annat tycker barnen om att leka i ett hörn av gården där ett träd 

växer. Det har ett lite annorlunda växtsätt. Där har de som ett rum som kan 

användas till alla möjliga lekar. Det finns också lekstugor på gården där 

barnen gärna är. Inne så skiljer det lite mellan avdelningarna hur miljön ser ut. 

Det finns fyra avdelningar på förskolan, varav en ligger i skolbyggnaden.  

På eftermiddagarna på Snorken antar Emma att barnen som haft långa dagar 

är i behov att vara ifred. Men på eftermiddagarna finns inte samma möjlighet 

till det, eftersom att det är en förskollärare ensam med barnen, så behöver man 

minska ner utrymmet för att ha översikt över barnen. 

 

 

Sammanfattning 
Jag har i resultatet fått en bild av det som är mitt syfte: Att undersöka 

förskollärares uppfattningar om barns möjligheter och begränsningar att värna 

om sina demokratiska rättigheter och sin autonomi i det fysiska rummet i 

förskolans verksamhet. 

 

Som man kan se av resultatet så har barnen på samtliga förskolor möjlighet att 

dra sig undan vid vissa tillfällen. Några av förskollärarna nämner att de är 

uppmärksamma på varför barnen inte vill vara med och om det skulle 

upprepas. När barnens behov att dra sig undan inte sker vid kollektiva 

aktiviteter är de mer stöttande i det. Begränsningar i att kunna dra sig undan 

är stora barngrupper eller att förskollärarna vill hjälpa barnen in i gruppen.  
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Förskollärarna tillåter kojbygge. Det finns avsett material för att skapa rum på 

alla förskolor. Barnen har även möjlighet att använda övriga möbler och 

material på det sätt som de behöver det, även om det blir stökigt. 

Begränsningarna är att några förskollärare nämner att det finns en oro för att 

barnen ska skada sig. 
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 Diskussion 
På förskolorna har barnen möjlighet att både dra sig undan och att skapa egna 

utrymmen. Det visar sig genom det material som finns och den inställning som 

tillåter barnen att bygga eget. Det finns avsedda byggmaterial, men även 

övrigt material får användas för byggen. Både inne-och-utemiljön har 

utrymmen där barnen kan dra sig undan och leka i mindre grupper eller vara 

helt ensamma. 

 

 

Vilket inflytande och/eller begränsningar har barnen att skapa egna rum i 

den fysiska miljön på förskolan? 

De förskolor som jag har varit på för intervju har alla gett barnen möjlighet att 

forma miljön i viss mån. På en förskola har man byggkuddar som tas in på 

hösten och ut på våren. Barnen använder dem att bygga kojor med både ute 

och inne. Två av förskolornas förskollärare påpekar att barnen möblerar om 

ordentligt och att det är helt okej. På Skruttet säger Helena att föräldrarna(det 

är ett föräldrakooperativ) nog har lite jobbigt när de städar ibland, då alla saker 

ligger överallt. Men enligt Norén-björn med flera (1993) som jag nämner i 

inledningen så har barn och vuxna olika syn på vad som är en kreativ miljö. 

För barn kan ett skräpigt utrymme vara mer inbjudande än ett välstädat. Det 

finns fler möjligheter till fantasi i ett utrymme som är rörigt än ett utrymme 

som är sterilt. 

Att skogen och den naturliga miljön är ett bra klimat att vistas i för lärande är 

enligt den undersökning jag gjort och forskning av Mårtensson (2004) och 

Titman (1994) överens om. Om man ser på förskolan Homsans exempel när de 

varit ute i skogen berättar Anita om hur bra leken blev i skogen. I samtliga fall 

verkar det som om det handlar om en vana att använda sig av material som 

finns i skogen. Som barnen på Homsan som ville gå hem till ”sina grejer”. De 

barnen var sällan ute i skogen. De barn på Knyttet som inte var vana, på grund 

av annan skogskultur, eller inte vana att gå kunde tycka det var jobbigt. 

Mårtenssons (2004) avhandling som visar att lek i naturlig miljö sätter fart på 

fantasin stämmer väl överens med det förskollärarna berättat om de aktiva 

lekar som uppstått när de varit i skogen, och att de använder materialet på ett 

mer fantasifullt sätt än de föreställande leksaker som finns på förskolan. 

Min undersökning visar på att barns lek gynnas av naturliga miljöer, som är 

förutsättningslösa, där barnen själva med hjälp av fantasin bestämmer hur 

miljön ska användas. I mina intervjuer har jag också sett att förskollärarna ser 

skogen som en resurs. Jag drar därav slutsatsen att skogen kan vara en bra 

miljö för att barnens lek ska fungera bättre. Kopplat till mitt syfte så finns i 

skogen möjlighet för barnen att värna om sina demokratiska rättigheter och sin 

autonomi. 

Lundholms (1995) studier visar på att pojkar skulle ha ett större behov än 

flickor att kunna förändra. Det handlar visserligen om skolbarn i yngre åldrar. 

Studierna visade att särskilt flickor använder sig av naturmarken på 
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skolgården. Där kunde barnen själva förändra miljön så att den passar deras 

aktuella lek, där kan de också leka ostört. 

 

Helena på Skruttet beskriver i avsnittet ”Förskolans miljö och förutsättningar för 

lek”, barnens inverkan på hur rummet används. Eriksson Bergström (2013) 

beskriver rummets mjuka funktionalism vilket innebär att barnen använder sin 

fantasi i relation till det material som finns att tillgå för att skapa rummet till 

sitt. Jag drar slutsatsen att skogen är en plats med mjuk funktionalism, en plats 

med möjligheter att förändra. De intervjuade förskollärarna beskriver att 

skogen inte är begränsande. Materialet kan användas till vad som helst. Men 

som förskolläraren på Homsan beskriver så verkar det som att inte alla barn 

uppskattar eller inte är vana vid detta då de vill tillbaka till ”grejerna på 

gården”. 

En annan slutsats är att kojbygge är en passande aktivitet på förskolor som är 

inspirerade av Reggio-Emilia. I bakgrunden nämner jag rummet som den 

tredje pedagogen då det lämnas stor tilltro till barnens förmåga att samspela 

med rummet. Enligt mig är att låta barnen bygga kojor att visa barnen tillit till 

att de kan interagera med rummet. 

Emma på Snorken funderar över, i kapitlet ”Att bygga egna rum”, vad ett rum 

innebär.  

På förskolan Skruttet tillåts barnen att göra om miljön inne. Det finns 

byggkuddar, filtar och möbler som barnen kan använda i kojbygget. Ute har 

de tillsammans byggt en koja. Där spelar säkerheten en roll och barnen får 

förståeligt nog inte bygga själva.  

De har byggkuddar på Homsan som de använder både inne och ute. De följer 

med barnen utifrån och in till hösten och blir inne-kuddar. Det finns flera 

smårum på förskolan. Barnen möblerar gärna om, vilket de får.  

 

 

Vilket inflytande och/eller begränsningar har barnen att dra sig undan i den 

fysiska miljön på förskolan? 

I bakgrunden nämner jag Malmberg (1983)  som förklarar hur viktigt det är för 

barn att ha ett eget territorium, där ingen kommer in. Ingen pedagog nämner 

det. Kanske för att det är svårt på förskolan att låta barn ha utrymmen som är 

skyddade från att andra barn kommer in? 

Malmberg har sett hur viktigt det är med eget utrymme att bestämma över för 

barn. Han beskriver att barn skapar revir. Vilket ju innebär att alla inte är 

välkomna där. De jag intervjuat anser, i kapitlet ”Leka i grupp eller enskilt”, att 

det är en svår fråga.  

I ”Att gå utanför kollektivet” drar jag paralleller till Mårtenssons (2004) 

observationer, enligt dem ska förskolor på landsbygden ha fler platser att dra 

sig undan på än förskolorna i staden. Om ett barn behöver vara i fred är det 

enligt mig en förutsättning att miljön tillåter det. I en öppen miljö är det 

svårare att hitta en egen plats. Förskollärarna måste, om det upprepas, försöka 

förstå varför barnet gör det. Slutsatsen är att de stöttar barnen om de behöver 

vara ensamma, samtidigt som de är uppmärksamma på varför barnen vill vara 

ensamma. På Mumriken är både inne-och-utemiljön tämligen uppdelad i 

”rum”. Sommartid då buskar har blad bildar det rum där barnen leker. På 
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Snorken har man en kuperad gård. Det är en naturtomt, med mycket träd och 

en skogsdunge. På gården finns också flera småhus. Inomhus finns många 

smårum för barnen, förskolan har vinklar och vrår.  

 

På Skruttet poängterar Helena att barn har olika behov av avskildhet i olika 

åldrar. Kylin (2003) har i sin avhandling sett att ju äldre barnen blir dess längre 

bort från hemmet byggs kojan. Alla intervjuade förskollärare tycker att det är 

viktigt att barnen får ha eget utrymme, och att leken blir bättre när det är färre 

barn i grupperna. På samtliga förskolor har också barnen möjlighet att få vara 

ifred. På två av förskolorna har man sett hur pass mycket bättre och mer 

koncentrerad leken blir när det är färre barn, och de får härbärgera utrymmena 

utan att det blir för trångt för för många barn. Samt på Homsan har man sett 

att leken fungerar bättre när gruppen är uppdelad. Slutsatsen är att mindre 

barngrupper gynnar leken och att det då finns utrymme för att dra sig undan. 

 

 

Vidare forskning 
Det finns inte mycket forskning på mitt ämne. Mycket forskning är inriktad på 

skola. Inte heller där finns det speciellt mycket forskning just på barns 

möjligheter till egna utrymmen eller barns möjlighet att dra sig undan. 

Det skulle vara till nytta att göra samma studie som jag har gjort men att då 

också observera barnen och därigenom se deras behov. 

Vilken skillnad finns det mellan könen? Har de olika behov? Ser förskollärarna 

olika på de olika könens behov av att dra sig undan och att skapa egna rum? 
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BILAGA: Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Infofrågor: t.ex. utbildning, hur lång tid i yrket, man/kvinna 

1. Har ni avskilda rum på förskolan inne respektive ute? 

- Tycker du att det är skillnad i utnyttjandet av dessa utifrån 

ålder/kön/typ av miljö? 

 

2. Hur gör ni om en grupp leker där inne och det kommer fler barn 

som vill vara med, men de barn som redan leker protesterar?  

- När blir leken som allra bäst, enligt dig som pedagog? 

 

 

3. Om något barn vill vara helt ensam, vart brukar de vara då på er 

förskola? 

- Är det okej på er förskola att vilja vara ensam? 

– Vid tillfällen då barnen ska samlas i grupp. Som kollektiva aktiviteter, hur gör 

ni då ifall ett barn inte vill vara med? 

- Finns det stunder under dagen då barnen har större möjlighet 

och/eller behov att dra sig undan? Beskriv.  

 

 

4. Finns det möjlighet för barnen att bygga egna temporära rum på 

förskolan? 

- Hur då? Var då? När då? 


