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Abstract 
 

The purpose of this study is to find out how educators think about the design of play 

environment and its significance for the development and learning of the children. This study 

is based on qualitative interviews with five active educators. The results of the study show 

that the educators are looking out for the interest of the children to the largest extent possible 

when the play environments are designed. The theoretical outset of this study is based on a 

socio-cultural perspective. 

 

The result of the study also shows that the educators try to have as much materials available 

and visible for the children as possible. The educators pointed out that usage of recycled 

material is really important. Recycled materials leave plenty of opportunities for the children 

to use their imagination and creativity. For the educators to be able to provide motivational 

activity zones there has to be a wide variety of inspiring materials at preschools. This leads to 

development and learning for the children.  

 

Furthermore the result showed that the educators regarded large children’s groups as 

obstacles. The facilities of preschools are too small for these large groups. It affects sound 

levels, indoor temperatures and humidity inside the facilities. In addition the results showed 

that the ability to design good play environments is dependent on preschools having educated 

staff. Also evidence was found supporting the fact that there are staff shortages, which 

according to the educators, mean that it is difficult to create optimal play environments.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få fram hur pedagogerna tänker om lekmiljöns utformning och 

dess betydelse för barns utveckling och lärande. Studien bygger på kvalitativa intervjuer från 

fem verksamma pedagoger. Teoretisk utgångspunkt för studien är det sociokulturella 

perspektivet. 

 

Resultatet av studien visar att pedagogerna i största möjliga mån utgår från barnens intresse 

när lekmiljöerna utformas. Studiens resultat visar också att de försöker ha så mycket 

materialet som möjligt tillgängligt och synligt för barnen. Pedagogerna påpekade att 

användandet av återvinningsmaterial är viktigt. Det är ett material som är ofärdigt och 

erbjuder barnen att använda sin fantasi och kreativitet. För att pedagogerna ska kunna bidra 

med en god lekmiljö måste det finnas varierande och inspirerande material på förskolan. Detta 

leder till utveckling och lärande för barnen.  

 

I resultatet framkom även att pedagogerna ser de stora barngrupperna som ett hinder och att 

lokalerna de har är för små för dessa stora barngrupper. Det påverkar bland annat ljudnivån, 

inomhustemperaturen och luftfuktigheten i lokalerna. Dessutom visade studien på att möjlig-

heterna att utforma en god lekmiljö är beroende av att det finns utbildad personal. Enligt pe-

dagogerna framkom det att det är personalbrist vilket enligt dem medför att det är svårare att 

skapa en optimal lekmiljö.    
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1. Inledning 
 

I mitt examensarbete har jag valt att lägga mitt fokus på lekmiljön i förskolan och hur 

pedagogerna arbetar med den. Min nyfikenhet och mitt intresse kommer ifrån när jag själv har 

varit ute och vikarierat, då jag har upplevt att lekmiljöerna kan variera ganska stort mellan 

olika förskolor. Jag har också reflekterat över och upplevt att fokuseringen har varit varierade 

mellan pedagogerna när de arbetade kring lekmiljön. Jag har upplevt att miljön är en 

självklarhet för pedagoger och dessutom ofta blir oreflekterad. Lekmiljöerna på förskolorna 

ser väldigt olika ut, men de har samma läroplan och uppdrag. Jag blev då intresserad av att ta 

reda på varför rummen utformas så olika på förskolorna och hur pedagogerna arbetar kring 

utformningen av lekmiljön, för att den ska bidra till barns utveckling och lärande. I förskolans 

läroplan står det att pedagoger ska erbjuda barnen en innehållsrik miljö.  

 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden (Skolverket, 2010, s. 6).  

 

Jag har funderat över hur det kommer sig att rummen är uppbyggda på det sätt de är och 

varför det kommer sig att vissa rum inte används mer. Jag kommer i min studie att använda 

mig av begreppet lekmiljö. Med lekmiljö menar jag de olika rum/lokaler och det material som 

finns att tillgå inomhus på förskolan. Mitt fokus riktas mot pedagogerna. Jag vill veta hur de 

tänker och gör när de ska förändra/utveckla lekmiljön i de olika rummen. 

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med min undersökning är att synliggöra vad pedagogerna har för uppfattningar om 

lekmiljön som finns på förskolan. Jag vill undersöka och beskriva hur pedagoger arbetar när 

de ska förändra och vad det är som påverkar utformandet av lekmiljöerna. Avsikten med min 

studie är att jag ska få en större inblick och förståelse kring lekmiljöns betydelse. Jag vill få en 

fördjupad kunskap om hur pedagoger tänker kring utformningen av lekmiljön. Detta vill jag 

undersöka med förskolans läroplan i åtanke.  

 

1.2 Frågeställningar 

Jag räknar pedagogernas arbete som en del i lekmiljön. Vad har de för uppfattning om 

lekmiljöns betydelse? Vilka faktorer styr och påverkar utformningen av lekmiljön? Detta är 

mina övergripande undersökningsfrågor. För att tydliggöra mitt syfte har jag valt mer specifikt 

följande frågeställningar: 

 Hur tänker pedagogerna vid planerandet av lekmiljön, vilka praktiska faktorer 

påverkar? 

 Vilka begränsningar och möjligheter upplever pedagogerna då de ska utforma 

lekmiljön på förskolan? 
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2. Bakgrund 
 

Jag kommer i kommande kapitel ta upp vad som står skrivet i läroplanen och allmänna råd för 

förskolan om förskolans miljö. Allmänna råd för förskolan och förskolans läroplan Lpfö-98 

innehåller mål och riktlinjer för förskolans verksamhet och hur de kan arbeta för att få en god 

lekmiljö.  

 

2.1 Styrdokument 

2.1.1 Läroplanen för förskolan 

I förskolan läroplan Lpfö-98 står det att verksamheten ska vara lärorik, rolig och trygg för alla 

barn. Den ska stimulera barns lärande och utveckling. Förskolan ska vara kulturell och en 

levande social miljö, som både utvecklar barnens sociala och kommunikativa kompetenser 

och som stimulerar barnen till att ta initiativ. Läroplanen tar upp vikten av barns utveckling 

och lärande, detta ska pedagogerna främja genom leken. Genom leken och det lustfyllda 

lärandet får barn möjlighet att stimulera fantasi, känna inlevelse och kommunicera, samt att de 

får möjlighet att bearbeta och uttrycka känslor, upplevelser och erfarenheter. Verksamheten 

ska lyfta fram barns egna fantasier, planer och deras kreativitet i leken. Miljön på förskolan 

ska vara innehållsrik, inbjudande och öppen så att varje barn kan utveckla sin nyfikenhet och 

sin lust samt förmåga till att lära och leka. Lärandet i förskolan ska baseras på såväl samspelet 

mellan barn och vuxna som på att barnen lär av varandra (Skolverket, 2010). 

 

2.1.2 Allmänna råd 

Allmänna råd för förskolan har tagits fram för att ge vägledning och stöd åt pedagoger och 

förskolechefer. Här kan det läsas om miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet. Här lyfts det 

fram att arbetslaget återkommande bör föra en dialog med förskolechefen om deras planering 

och förutsättningarna för arbetet i förskolans miljö. Verksamheten ska innehålla en miljö som 

är en aktiv del i barnens utveckling och lärande. Den utformade miljön har en viktig betydelse 

för den utveckling som blir möjlig. I takt med att barngruppen förändras och behoven skiftar 

behöver därmed miljön också anpassas och vara under förändring. Då förskolan planerar 

miljön i verksamheten är det viktigt att ha i åtanke att materialet ska vara varierande och då 

gärna material som är formbart då det kan gynna barnens kreativitet och fantasi. Det är viktigt 

att pedagoger lyfter fram en miljö som är stimulerande, mångsidig och användbar på flera 

olika sätt. Det nämns också att pedagoger ska skapa möjligheter för barnen så att de kan vara 

med vid planeringen av verksamheten. Miljön i förskolan har också en påverkan på 

relationerna. Miljön i rummet kan ge signaler om vilket beteende som förväntas, vilka möten 

och aktiviteter som är möjliga (Skolverket, 2013). 
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

I kommande kapitel kommer jag att hänvisa till tidigare forskning, litteratur och avhandlingar 

som är relevant för min studie. Jag kommer att nämna litteratur som diskuterar lekmiljöns 

betydelse gällande utveckling och lärande samt pedagogernas roll vid utformandet av miljön 

på förskolan.  

 

3.1 Lek och Lärande 

Daniela Cecchin (2012) tar upp att genom läroplanen har lärandet hamnat i fokus i förskolan 

vilket innebär att det har gett lärandet en uttalad pedagogisk status. Vissa gånger är lärandet en 

sidovinst från när barnen leker, då de gör något utan att de har lärandet som mål. Leken är 

något som måste få speciell uppmärksamhet i den pedagogiska verksamheten tillsammans 

med lärandet utifrån läroplanens mål. Rebecca Isbell (2012) tar upp att en viktig del i barnens 

liv är leken. I leken experimenterar barnen hur saker och ting fungerar, deltar i fantasilekar 

och hanterar föremål. Forskare har ett flertal gånger kommit fram till att leken är nödvändig 

för barns utveckling och att den har en stor påverkan på lärandet. Jane Brodin och Peg 

Lindstrand (2008) tar upp att leken beskrivs oftast som barnens domän, där barnen själva har 

möjlighet till inflytande och att kunna påverka vad som sker. Barns lekar och lek styrs 

dessutom av både kultur och traditioner samt de kontexter som råder i samhället där de växt 

upp.  

 

Isbell (2012) lyfter fram att många forskare har kommit fram till att lek och just 

sociodramatisk lek har en stor betydelse för barn. Forskare som Vygotskij, Piaget och Sarah 

Smilansky lyfter fram denna lek som den mest utvecklade formen av symbolisk lek och som 

lek i en social miljö. I denna lek testar barnen olika former och lär sig regler av beteenden i 

olika situationer. Den sociodramatiska leken är en väldigt viktig väg till lärande då den kan 

utveckla autonomi, självkontroll, socialt beteende och förståelse för kulturella regler. Genom 

att bygga upp lek-lärutrymmen kan pedagoger skapa fram miljöer som uppmuntrar barnen till 

sociodramatisk lek, vilket bidrar till att barnen kan utveckla och samarbeta fram mer 

nyanserade scenarier. I ett välfungerande lek-lärutrymme finns det material och redskap som 

passar ihop med ett visst tema eller ämne och detta material har barnen tillgång till. Genom att 

göra iordning andra utrymmen än de traditionella som finns på förskolan som exempel 

dockhörna, läshörna och bygghörna, kan pedagogerna istället utgå ifrån det barnen är 

intresserade av trots att det kanske är under kortare perioder. Det medför att barnen kan 

engagera sig i meningsfulla aktiviteter. De väljer ut roller och låter leken vara under en längre 

tid, görs detta har de möjlighet till att bygga upp händelseförloppet. Genom leken får barnen 

med sig mycket i bagaget då de bygger flera kunskaper inom många utvecklingsområden. 

Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson (2009) menar att i en förskolepedagogik ska 

lek och lärande bilda en helhet. Förskolan ska vara en arena för lek och lärande. 

 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2007) tar upp i sin studie att lek och lärande 

är olika företeelser, men att det även finns likheter i vad som karaktäriserar dem. Dessa kan 

vara kreativiteten, lusten, meningsskapandet, valmöjligheten och att sätta mål som är viktiga 
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dimensioner i både lärandet och leken. Idag framhåller man ofta engagemanget och lusten 

som villkor för lärandet. När barn fångas upp av något som upptar deras engagemang då antar 

man att barnen lär sig bäst. Vill barn lösa eller veta mer om något är de mer koncentrerade. 

Definitionen blir då att lekens värld är en källa till lärandet. 

 

I förskolan är leken viktig för barns lärande och utveckling. Ett medvetet bruk av leken 

för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I 

lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse och 

kommunikation (Skolverket, 2010, s. 6). 

 

3.2 Pedagogisk miljö 

Förskolan ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande 

(Skolverket, 2010, s. 9).  

 

Den läroplan förskolan har som styrdokument utgår från lagar och riktlinjer för att kunna 

skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med hög kvalitet. Utformningen av miljön har 

en stor betydelse för hur verksamhetens kvalitet är. En verksamhet bör vara utformad på ett 

sätt så vi kan se att barn tar ansvar för sina handlingar och för miljön. Det bör också kunna ses 

att barn har möjlighet att påverka innehåll, eget lärande och att de är delaktiga i 

beslutprocesser (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 

 

Elisabeth Nordin- Hultman (2004) har gjort en avhandling där hon jämfört svenska och 

engelska förskolemiljöer. I Sverige konstaterar hon att de pedagogiska miljöerna ses som 

homogena och enhetliga, de präglas av brist på variation. Rummen ger begränsat utrymme för 

att låta barnen skapa meningsfullhet. Barnen får också svårt att ställa sig i en lärorik samt 

givande relation till omgivningen. Hon upptäckte då att barn uppträder på olika sätt beroende 

på vad de stöter på för material och miljö. När en inspirerande miljö möjliggörs, får barn 

möjlighet att stimuleras och utvecklas. Barn skapar identiteter i den miljö som råder. En miljö 

kan vara en stor tillgång för barns utveckling och lärande, då Nordin- Hultman anser att barn 

lär sig på olika sätt. Den pedagogiska miljön spelar stor roll för hur barn blir och på vad barn 

gör. Miljön i ett rum talar om vad barnet bör vara eller vad barnet är. Det som framkom i 

Nordin- Hultmans studie var att miljön oftast togs förgiven i de svenska förskolorna. Allt 

skulle vara som det alltid varit. 

 

Rauni Karlsson (2008) skriver att relationerna som barn utvecklar i ett särskilt sammanhang 

har även betydelse för vad som sker. Hon lyfter också fram att miljön på förskolan har en 

viktig roll för vad som kan utvecklas till barninriktad lek och lekinnehåll samt på vilket sätt 

det kan gå till. Det är både pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen och lokaler samt 

material som formar den pedagogiska miljön på förskolan. Miljön tillerkänner valmöjligheter 

för barnen samtidigt som innehållet ska vara tillgängligt utan att det finns några krav på aktivt 

deltagande.  
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Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (2010) tar upp förskolans 

kvalitet. Denna kvalitet skapas i samspelet mellan individer och mellan individer och miljö. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) beskriver att stor betydelse för verksamhetens 

kvalitet har bland annat barngruppens storlek, personaltätheten och miljöns utformning. Ann 

Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005) tar upp att rummets utformning har en oerhört stor 

betydelse för vad pedagoger och barn kan eller inte kan göra. Oftast är miljön på förskolan 

utformad som en kompensation för hemmet. De tar upp att när pedagoger ska ordna miljön på 

förskolan så talar det om vad de har för uppfattning om förskolans roll, barns lärande och 

barn. Här nämner de hur viktigt det är att pedagoger granskar miljön med nya ögon. Viktiga 

frågor som skulle vara bra att ställa till sig själv som pedagog kan vara: Ger miljön på vår 

avdelning barnen möjlighet till att vara nyfikna, kunna utforska och vara kompetenta? Bjuder 

miljön in till uppmuntrande lärande möten mellan barnen? De tar upp att det är viktigt att 

pedagoger ser till vad de har för barngrupp och vad som har fångat just deras intresse, därefter 

kan det skapas en miljö som tilltalar dem. Det är miljön som får anpassa sig efter barnen, det 

ska inte vara barnen som ska anpassa sig till miljön. Om pedagoger lyssnar och observerar 

barn kan de därefter skapa en miljö som är inspirerande och intressant för barnen. Som 

pedagog kan man få tips och inspiration om hur man kan förändra miljön genom att besöka 

andra förskolor och se hur andra pedagogerna arbetar med miljön.  

 

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens 

sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön på förskolan (Skolverket, 2010, s. 12). 

 

I läroplanen för förskolan kan vi läsa att förskolan vilar på demokratisk grund. Det betyder att 

pedagoger aldrig kan ta bort barnens tankar och åsikter, utan vi måste lyssna på barnens 

röster. Därefter kan vi skapa fram en miljö som är meningsfull och som väcker nyfikenhet 

samt lust att söka kunskap i dialog tillsammans. Ska barnen vara delaktiga i att forma miljön 

på förskolan är vårt medvetna lyssnande en förutsättning (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter fram några observationsfrågor som kan vara till hjälp 

då pedagoger ska skapa en spännande miljö för just den barngrupp vi har för stunden.  

 Vad och var leker/möts barnen? Var leker/möts barnen inte? 

 Vilka material använder barnen? Vilka material använder barnen inte? 

 Vad pratar barnen om (med varandra/med oss vuxna)? 

 Vad gör mig nyfiken? (ibid, s.31).  

 

Som pedagog är det bra att se vilka signaler ett rum sänder ut, att gå ner på knä och med nya 

granskande ögon titta in i rummet och ställa frågan: Vad inspirerar detta rummet barnen till att 

göra? Förutom att miljön på förskolan kan inspirera barnen till gemensamma upptäckter kan 

miljön även skapa hinder för att ge barnen möjligheter att lära tillsammans (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005).  
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I Sofia Eriksson Bergströms (2013) avhandling undersöker hon relationen mellan pedagoger, 

barn och den fysiska miljön på förskolor. Här studerade hon hur barnen påverkas av miljön 

som är på förskolan samt vilket handlingsutrymme som erbjuds för barnen i miljön. Det 

viktigaste resultatet som hon kom fram till var att miljöer som inte är förutsägbara sätter igång 

lekar där barnen är mer verbala, de pratar och förhandlar med varandra för att utveckla leken. 

Leken kan i dessa rum få ett helt annat innehåll och en gemensam lek. En slutsats som hon 

kunde dra av sin studie var att genom att pedagogerna har en strikt ordning och reda på 

förskolan så begränsas barnens handlingsutrymme med vad som får göras och inte i vissa 

rum. Hon kunde se att i förskolorna finns det särskilda platser för att skapa kontroll som 

exempelvis en soffa där man samlade ihop barnen. Fick barnen själva valmöjligheten kunde 

rummen få en helt annan innebörd än vad som var tänkt med det. Hon ser barn som kreativa 

och har en stor fantasi om de bara får tillåtelse att använda den. Avhandlingens viktigaste 

slutsats var att när barn och pedagoger befinner sig i samma rum och pedagogerna leder 

målstyrda aktiviteter och inreder miljön i ett avsiktligt syfte leder det till att barnen oftast 

uppträder på ett sätt som förväntas av dem. Barn idag är väldigt duktiga på att kunna anpassa 

och utveckla en självständighet i den miljö som finns i förskolans verksamhet. De är agenter i 

sin miljö, barnen agerar. Denna studie har visat att barn själva har handlingsutrymme och kan 

agera om de inte blir begränsade. Det gäller för pedagoger att inte vara så inrutade på att det 

hela tiden ska vara ordning och reda bland sakerna. Pedagogerna får plocka fram det lekfulla i 

dem. 

 

3.3 Material 

Isbell (2012) nämner att inom förskolans värld möter barnen många olika människor, 

upplevelser och artefakter. Alla dessa har en stor påverkan på barnets utveckling. Då miljön 

på förskolan anpassar sig till den nivå som barnen befinner sig i utvecklingsmässigt 

kommunicerar, interagerar och leker barnen med varandra. En lekmiljö inom förskolan 

rymmer både sociala och fysiska faktorer. Sociala faktorer skapar möjligheter för interaktion 

mellan barn och förskollärare och som bidrar till att stödja barnen i deras lärande. Den fysiska 

miljön innehåller många olika material och rum. Dessa kan ha positivt inflytande på 

utvecklingen av barns lek. Något som påverkar miljön på förskolan är placeringen av 

material. Det material som finns ska uppmuntra det enskilda barnets lek och till lek i mindre 

grupper. Pia Franzen (2016) tar upp att material är viktigt, valet av detta får en stor betydelse 

för vad barn kan upptäcka. Struktur, färg, form, doft och andra egenskaper får stor betydelse 

för vad barn samlar för referenser och hur de går vidare i mötet med omvärlden. Barnen ska 

också ha rätt att möta många olika typer av material. Pedagoger ska välja bra material. Görs 

inte det finns det risk för att det inte fyller någon optimal funktion eller har tillräckligt med 

egenskaper för att ge avtryck hos barnen. Barnen får inte heller något värde i deras 

utforskande.  

 

I Nordin- Hultmans (2004) avhandling tar hon även upp om barnen ska få en överblick och 

förstå vad det finns att välja på, är det pedagogernas uppgift att synliggöra materialet och 

miljön. Det är bra att tänka över hur materialet presenteras och tillgängliggör saker. I hennes 

jämförelse kunde hon se, att i de svenska förskolorna finns det lite material och 

aktivitetsmöjligheterna är jämförelsevis förutsebara och begränsade. Materialet upplevde hon 

var mer placerat på höga hyllor eller i rum som barnen inte hade tillgång till. Det fanns också 

material i de svenska förskolorna som lockade till aktivitet, men jämförelsevis med det 
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engelska så var det inte lika signalstarkt. I de engelska förskolorna erbjöds det mycket 

material med mer variation på och det var placerat lättillgängligt och centralt på barnens nivå. 

Allt för att det skulle locka till lek. I sin underökning upptäckte hon också att de svenska 

förskolorna främst använde sig av material som var ”rumsrent” vilket innebar att det inte 

frambringade något kladd, smuts och var lätt att städa efter. Jämförelsevis i de engelska där 

vatten, sand och skapande material alltid var placerat centralt för barnen. 

 

Hillevi Lenz Taguchi (2012) tar upp vikten av hur vi påverkas av vår miljö och materialet. I 

barnens lärande har materialet en stor betydelse, då det kan hjälpa dem att utveckla deras 

fantasi och intresse. Som hon nämner blir det en intra-aktion barn och material emellan. Barn 

integrerar/samspelar med materiella ting som påverkar möjligheterna till lärande för barnen. 

Material kan beskrivas som performativa agenter enligt Lenz Taguchi, dessa förändras och ger 

kraft i intra-aktioner. 

 

3.4 Pedagogens roll  

I Utbildningsdepartementet (2010) står det att de som arbetar i förskolan ska utforma en 

pedagogisk verksamhet för barnen och de ska också vara med att lägga grunden för barns 

utveckling och lärande. Pedagogerna ska i den pedagogiska verksamheten arbeta med de 

målstyrda processerna efter läroplanens mål och intentioner. 

 

Isbell (2012) ger idéer för hur pedagogerna kan skapa en miljö i förskolan som passar barnens 

behov och deras utvecklingsnivå. När man planerar en miljö är det viktigt att se vilka lek-

/lärutrymmen som gör att barnen kan delta aktivt i leken. Dessa utrymmen berikar barnens 

tillvaro genom att vi då skapar stimulerande, åldersanpassade och intressanta platser att leka 

på. I lek-/lärutrymmen har de äldre barnen möjlighet till att kunna utveckla flera olika 

färdigheter då de leker med jämnåriga. De kan då utveckla sitt språk och påverka leken. Det 

är pedagogens uppgift att se till att barnens intressen kommer fram i skapandet av miljö och 

temat. Därefter också välja material och föremål som kommer att stimulera barnens lek.  Att 

observera barnen under en längre period är en bra metod för pedagoger att använda sig av. Då 

kan viktig information komma fram om vad barnen gör, hur de tänker, hur de uttrycker sig 

samt vilka val de gör. Det är också ett bra sätt att få information om ett enskilt barns 

utveckling. Pedagogens roll kan även innebära att stötta barn som behöver hjälp i en aktivitet. 

Det kan också innebära att man som pedagog måste delta i leken utan att ta över leken och att 

följa barnen.  

 

Jeesun Jung (2012) har i sin avhandling tittat på pedagogens roll. Här har hon lagt fokus på 

pedagogens roll i barns lek. Hon ville också titta på hur rollerna förändras på grund av den 

miljö som råder för barngruppen på förskolan. I hennes studie visade följande resultat, att om 

pedagogerna intar en konsekvent roll som observatör i barnens lek, så kan de få kunskaper om 

barnen, vad de är intresserade av och hur de utvecklas. I studien kom det fram att 

pedagogerna kunde gå in olika roller som exempelvis observatör, lekledare och lekpartner. 

Genom observationerna får även pedagogerna se hur de kan hjälpa barnen att komma vidare i 

leken och utveckla den.   
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Ett uppdrag som arbetslaget har är att se till att ordna miljöer, se till att pedagogerna tar 

tillvara på barnens intresse och att det utmanas, hålls kvar och väcks samt att vi tillför 

oväntade material. Det är viktigt att pedagogerna utmanar och överraskar barnens lärprocesser 

(Skolverket, 2012). Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) nämner att i den pedagogiska 

verksamheten ska pedagogerna skapa en miljö som erbjuder barnen olika erfarenheter, 

upplevelser, rika möjligheter till aktivitet samt lek med vuxna och andra barn.  

 

I förskolan måste pedagoger tänka flexibelt och målinriktat på samma gång, då de ska 

inspireras av barnens lek i vårt arbete med läroplanen. Här är det viktigt att de låter barnen 

medverka i målsättningen, förberedelserna, planeringen, utförandet och utvärderingen, då 

barnens åsikter har betydelse (Cecchin, 2012). Att skapa ett sammanhang eller öppna miljöer 

är något som är bra att tänka på som pedagog. Detta lockar barn till att leka, undersöka och 

lära. Det öppnar också upp för barns fantasi och kreativitet (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2007).  

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs 

inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 

kunskaper (Skolverket, 2010, s. 11).  

 

Som Åberg och Lenz Taguchi (2005) nämner är det bra att ständigt ha en pågående diskussion 

med barnen om materialet, då det kan bidra till delaktighet. Barnen ska känna sig delaktiga i 

att fatta beslut och att de tar ansvar för de regler och det förhållningssätt som gäller kring 

materialet.  

 

3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har forsknings- och litteraturgenomgången visat att miljön på förskolan 

har stor betydelse för barn. Miljön på förskolan bidrar med många olika möjligheter för 

barnen, som exempelvis att utvecklas, lära, samspela, utforska och inspireras. När 

pedagogerna genomför en förändring i miljön ska den anpassa sig efter barnens behov, 

intressen och tankar.     

 

I genomgången konstaterar jag vidare att pedagogernas uppfattningar är att leken har en stor 

plats i barnens liv och i vardagen på förskolan. Leken är viktig för barns utveckling och har 

stor påverkan på lärandet. Genom leken kan barnen få vara med om många olika upplevelser 

samt bygga nya kunskaper. Som pedagog är det viktigt att se till att det tas fram material som 

inspirerar till lek. Det har visats sig att aktiviteter både kan hindras eller stimuleras beroende 

på hur rummet är utformat. Utformningen i miljön kan både påverka barnen och skapa 

förväntningar om vad som ska göras i vissa rum. Rummets planering påverkar barnens lek 

och deras handlingsutrymme. Pedagogerna i förskolan måste vara öppna för förändringar och 

låta sig inspireras av barnen. Det är också viktigt att de är målinriktade och flexibla. De har en 

stor roll i barnens liv då de ska lägga grunden för barnens utveckling och lärande. 
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Pedagogernas roll är att de ska skapa förutsättningar för barn och de ska skapa en inspirerande 

miljö som bidrar till att öka lekens möjligheter.  

 

Enligt mitt tycke har jag valt ut dessa kategorier då jag anser att dessa måste samspela med 

varandra för att få till en så god lekmiljö som möjligt.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

4.1 Lev Vygotskij och sociokulturellt perspektiv 

Vygotskijs tankar är något som jag upplever går att se i styrdokumentet förskolans läroplan. 

Den teori som jag kommer att använda för att tolka och förstå min undersökning hör till ett 

sociokulturellt perspektiv Jag tycker att jag kan finna många relevanta begrepp som jag kan 

koppla till det sociokulturella perspektivet och som jag kan ta stöd av i mitt arbete. I hans 

teori ingår bland annat begrepp som samspel/interaktion, utvecklingszoner, miljö, mediering 

och appropriering. För min studie är begreppen relevanta då de hjälper mig att 

uppmärksamma och analysera de sociala processerna i pedagogernas erfarenheter och 

beskrivningar av utformningen av lekmiljöerna. Jag vill framför allt lyfta fram pedagogernas 

proximala utvecklingsarbete och det kan jag göra genom att använda mig av begreppet 

utvecklingszoner. 

  

Lev Vygotskij är en rysk stor välkänd teoretiker inom den sociokulturella teorin.  Det 

sociokulturella perspektivet är Vygotskijs teori om utveckling och lärande genom sociala 

samspel (Kroksmark, 2011). Leif Askland och Svein Ole Sataøen (2003) nämner att Vygotskij 

gjorde omfattande studier av barns utveckling. Han betraktar den enskilda individens 

utveckling som en del av en omfattande historisk och social process. 

 

Roger Säljö (2015) menar att en utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet är att 

människan är en biologisk, kulturell, social och historisk varelse. Dessa aspekter samverkar 

och samspelar med varandra. Anette Emilsson (2003) tar upp att denna teori omfattar både 

mänsklighetens, historiens och samhällets utveckling, där människans utveckling ses som en 

del i en kulturell och sociohistorisk kontext. I det sociokulturella perspektivet läggs vikten på 

interaktion och kommunikation mellan människor och den omgivande miljön. Det är det som 

är avgörande för mänskligt lärande.  

 

4.2 Samspel/Interaktion 

Birgitta Davidsson (1999) nämner att lärandet i ett sociokulturellt perspektiv innebär att 

lärandet sker genom deltagande i en social praktik. Kunskap finns mellan människor och 

genom samspel utvecklas denna kunskap när de möts och hanterar i olika situationer. Tomas 

Kroksmark (2011) nämner att Vygotskijs tanke om att all psykologisk utveckling tar 

utgångspunkt i att människan alltid befinner sig i förändring. Ständigt finns det möjlighet att 

ta över och utveckla kunskaper och erfarenheter från människan. Detta sker i samspels- 

situationer. Roger Säljös (2015) tar upp att en av Vygotskijs utgångspunkter är att barnet 

formas i samspel med sin omgivning. Man lär sig tala språk, behärska sin kropp, utveckla en 

identitet och lär sig saker om sig själv och omvärlden. En grundläggande metafor i det 

sociokulturella perspektivet för lärandet är begreppet appropriering som betyder ”låna in” och 

”ta över” och ”göra till sitt”. I interaktion med en vuxen möter barnet den vuxnes språk och 

sätt att bete sig. Barnet kommer lära sig att känna igen och till slut använda det för eget bruk. 

Lärandet sker då genom deltagande i interaktion och då syftet inte i första hand är organiserat 



 

11 

 

för lärande. Siv Ben (2003) nämner att Vygotskij betonade betydelsen av barnets interaktion 

med omvärlden och med andra individer för lärandet. Leif Strandberg (2006) benämner hur vi 

får tillgång till interaktioner. Vygotskij talar om det han kallar för ”utvecklingens allmänna 

lag”. Det handlar om att all utveckling uppenbarar sig både på ett socialt sätt och på ett 

individuellt sätt. Detta innebär faktiska fysiska relationer mellan människor och som 

tankearbete inom individen. För Vygotskij är social kompetens alla former av mänskligt 

samspel. Det är samspelet som grundlägger utvecklingen. Samspelet är utvecklingen och 

lärandet.  

 

4.3 Mediering 

Bendroth Karlsson (1998) nämner att en av Vygotskilj teorier är att lärandet sker genom social 

mediering. Strandberg (2006) tar upp att begreppet mediering betyder att det finns något 

mellan miljön och individen. Individen nyttjar tecken och verktyg då individen inte uppfattar 

världen rakt av. Det måste finnas tillgång till redskap/material som är intressanta och 

utmanande, då lärandet är beroende av det. Mediering sker med hjälp av språk, verktyg, 

tecken eller andra människor. Säljö (2015) nämner att Vygotskijs teori är att människor utövar 

och formar sitt tänkande genom de medierande redskapen, de vi möter när vi växer upp i 

sociala gemenskaper. I detta perspektiv uttrycker man det som att redskapen medierar våra 

handlingar som vi är beroende av och använder. Kroksmark (2011) tar upp att i ett 

sociokulturellt teoretiskt perspektiv är samspelet mellan verktygen och människan centralt, 

genom att det fysiska och psykiska sammansmälter. Bendroth Karlsson (1998) nämner att 

kulturella symboler och redskap medieras först i ett socialt samspel och sedan inom oss själva. 

Han tar även upp att i Vygotskijs teori är det i samspel med sin omgivning som man utvecklar 

ett antal redskap som är till för den kultur man befinner sig i. Han påstår att det är i 

interaktionen, det sociala samspelet som barnet får redskap för sina handlingar och sätt att 

tänka. 

 

4.4 Miljö 

Enligt Vygotskij är människan och kulturen sammanvävda. De skiljs inte åt. Människa är 

kultur och kultur är människa. Det som utmärker relationen för människa-kultur är att den är i 

ständig förändring och ömsesidig. Stimulansen till nyfikenhet för lärande och lek påverkas av 

materialutbudet och rumsutformningen. Barnets förhållande till sin miljö förändras och 

utvecklas, samt att barnets förhållande till miljön förändras i relation till dess aktivitet i sin 

miljö. Barnet utvecklar likaså nya uppfattningar om miljöns olika innebörder, då miljön inte 

är något neutralt. Enligt Vygotskij interagerar människan med sin omgivning och miljö. I 

miljöer finns värderingar, känslor, förväntningar, kunskaper, artefakter och livsmönster 

inbäddade. Vygotskij betonar hur barnet aktivt ger miljön en egen mening och tar del av den. I 

miljön förhåller sig barnet kreativt där de använder det som är meningsfullt för deras 

utveckling. Det väsentliga är hur miljön existerar för barnet (Strandberg, 2006).  
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4.5 Utvecklingszonen 

Den viktigaste källan till utveckling ser Vygotskij som leken. Här skapas den potentiella 

utvecklingszonen (Lindqvist, 1996). I Askland och Sataøen (2003) nämns det att samspelet 

mellan barn och vuxna var något som Vygotskij intresserade sig för, då den vuxna agerade 

som pådrivare för utvecklingen. Ett centralt begrepp i Vygotskijs teori är närmaste 

utvecklingszonen och kan också benämnas som den proximala utvecklingszonen. Vygotskij 

har använt sig utav två utvecklingsnivåer. Den första kallar han för den aktuella 

utvecklingsnivån. Här visas färdigheter ett barn redan har. Den andra nivån kallas för den 

närmsta utvecklingszonen. Denna utvecklingszon innebär att barnet är på god väg att utveckla 

färdigheter som barnet ännu inte har lyckats lära. I denna zon finns det potential för en ny 

utveckling om det får vägledning och hjälp ifrån en vuxen eller en kompetent jämnårig. 

Genom denna samverkan får barnet tillgång till nya färdigheter och kunskaper. Vygotskij 

betraktar barnet som en del av en större social miljö. Barnet befinner sig alltid bland 

människor, vuxna som jämnåriga. I den sociala miljön får begreppet den närmaste 

utvecklingszonen innehållsmässigt en betydelse. Vygotskijs utgångspunkt är att den 

mänskliga aktiviteten är kollektiv. Efter att individen varit en del av gemensam aktivitet 

utförd i grupp tar personen efter handlingarna eller beteendet och utför dem på egen hand. Det 

är i den proximala utvecklingszonen som utvecklingen sker från det sociala till det 

individuella. Säljö (2015) tar upp att Vygotskij ser människan som under ständig utveckling, 

genom nya erfarenheter förändras människan. 

 

4.6 Sammanfattning 

Det teoretiska perspektiv med tillhörande begrepp kommer jag ta hjälp av när jag ska 

reflektera och analysera mina intervjuer. Jag hoppas att i pedagogernas svar kunna se hur de 

arbetar med samspel/interaktion. Jag vill också se vad de anser om miljön i deras verksamhet. 

Då dessa faktorer har en betydande roll för barns utveckling och lärande i förskolan. Den 

proximala utvecklingszonen ser jag som en viktig del i pedagogernas arbete med barn. Tanken 

med utvecklingszoner ska alltid finnas med då pedagogerna utformar en lekmiljö. Då jag 

hoppas att pedagogernas roll är att lotsa barnen vidare i deras utveckling och lärande i 

förskolan. I förskolan ska det finnas proximalt utvecklingsarbete. Jag ser det sociokulturella 

perspektivet som ett bra val att arbeta efter. Dessa begrepp anser jag är en del av den röda tråd 

som måste finnas för att få till en god lekmiljö.  
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5. Metodologisk ansats och val av metod 
 

I kommande kapitel kommer jag att presentera den metod som har valts, mitt urval och hur 

studien genomförts i min studie. Jag kommer även att ta upp etiska överväganden och 

beskriva hur mitt material har bearbetats. Avslutningsvis kommer jag att ge en beskrivning för 

reliabiliteten och validiteten för min studie. 

 

Den metod jag har valt för min studie bygger på kvalitativa intervjuer med semistrukturerande 

intervjufrågor. Med det metodvalet har jag eftersträvat fördjupade och öppna samtal. Detta ger 

mig möjlighet för mer öppna frågor, där respondenterna har möjlighet att utveckla sina svar, 

till skillnad ifrån om jag hade valt en strukturerad intervju, då frågorna hade varit mer styrda. 

Jag väljer att använda mig utav denna metod för att jag är intresserad av att få personliga 

samtal med pedagogerna.  

 

Min intervjuguide utgick ifrån två teman där den ena var de praktiska faktorernas påverkan i 

miljön och den andra var begränsningar/möjligheter i miljön. Dessa teman är kopplade till 

mina frågeställningar. Som Bryman (2011) beskriver är en intervjuguide en lista med olika 

frågor eller teman som ska tas upp under en intervju. I intervjuguiden har intervjupersonen 

valet att utforma svaren på sitt egna sätt. Här behöver inte frågorna komma i samma ordning 

som i intervjuguiden. Det kan även komma upp frågor som inte ingår i guiden om 

intervjuaren anknyter till något intervjupersonen svarat. Jag tänker att frågorna i guiden 

kommer att ge mig svar om hur pedagogerna tänker kring lekmiljön på förskolan och vilka 

praktiska faktorer som inverkar på utformningen. Jag har det sociokulturella perspektivet samt 

de tillhörande teoretiska begrepp som jag valt ut i åtanken när jag genomförde mina 

intervjuer.  

  

Alan Bryman (2011) nämner att de semistrukturerande intervjufrågorna är mindre 

strukturerade och mer öppna för fylligare och detaljerade svar. Här kan samtalet leda in på 

andra spår. Det läggs inte så stor vikt på att svaren ska vara så strukturerade som i den 

strukturerande intervjun. Bryman tar även upp, att om man väljer metoden intervjuer och 

använder sig av inspelningsutrustning, medför detta en stor hjälp om man känner att man inte 

hinner skriva ner allt som sägs. Den fördel jag ser med att använda inspelningsutrustning är 

att jag får möjlighet att kunna gå tillbaka och lyssna på det som har sagts. Den stora nackdelen 

är att transkriberingen tillkommer. Precis som Bryman (2011) nämner är transkriberingen 

mycket tidskrävande och det medför ett stort pappersarbete. 

 

5.1 Urval 

Innan jag skulle påbörja min studie funderade jag över vilka förskolor jag skulle välja att gå 

till. Jag valde att genomföra min undersökning på två förskolor i en mindre kommun i 

Sverige. Jag valde ut två förskolor på grund av att jag ville se om det fanns olika tankar och 

idéer från pedagogerna. Mitt fokus kommer att utgå ifrån pedagogernas perspektiv kring 

utformandet av lekmiljön på förskolan. Jag bestämde mig för att intervjua fem pedagoger. Tre 

stycken på den ena förskolan och två på den andra. Jag förberedde ett informationsbrev 
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(bilaga 1) och ett samtyckesbrev (bilaga 2) till samtliga pedagoger som skulle delta i 

intervjun, som de fick skriva under.  

 

5.2 Genomförande 

Jag började med att kontakta förskolechefen via telefon för dessa förskolor, för att få ett 

godkännande och jag informerade vad min undersökning kommer att handla om. Efter 

medgivandet kontaktade jag personligen de pedagoger som jag fick rekommenderat av 

förskolechefen. Vi bokade tid och plats när intervjun skulle genomföras. 

 

Pedagogerna som jag intervjuade är verksamma på två förskolor i samma kommun. Den ena 

är nybyggd och nystartad, medan den andra har funnits i många år. Den andra valdes ut på 

grund av att i denna kommun är den det senaste tillskottet av förskola. De pedagoger som blev 

utvalda för min undersökning, fick i samband med informationsbrevet ett dokument med de 

frågor (bilaga 3) som jag tänkt ställa under intervjun. Detta uppskattades av pedagogerna, då 

de kände att det var en trygghet att veta vad jag skulle fråga. Därför valde jag att inte använda 

mig av ingångsfrågor i början av intervjun. De tänkta pedagogerna är kvinnor i olika åldrar, 

med olika lång yrkeserfarenhet som pedagog. Jag ställde samma frågor med samma 

ordningsföljd till samtliga pedagoger. Frågorna var utformade så pedagogerna kunde ge öppna 

svarsmöjligheter och de fick alla tid till att uttrycka sina tankar. Jag ställde även relevanta 

följdfrågor som jag kände kunde bidra till en klarare bild av den intervjuades åsikter. Mina 

intervjufrågor var utformade efter betydelsen av lekmiljön på förskolan. Alla intervjuer 

genomfördes på pedagogernas arbetsplats under deras arbetstid. Vi valde en tid som passade 

då de inte behövde känna någon stress för att de lämnat barngruppen. Håkan Löfgren (2014) 

lyfter fram att tiden är en bristvara i förskolor. Därför är det nödvändigt att avsätta gott om tid 

när pedagogerna ska reflektera och berätta. En tumregel är att avsätta gott om tid, så både 

pedagogen och intervjuaren känner sig avslappnade och att båda känner att de hinner tala till 

punkt. Det är viktigt att det finns tid, så att jag som intervjuar hinner med att ställa mina 

tänkta frågor, samt de frågor som dyker upp under intervjuns gång.  

 

Vi satt i ett rum som var avsatt för vår intervju och där kunde vi prata ostört. Detta var en lugn 

miljö där det inte fanns några stressmoment som kunde påverka vår stund. För varje intervju 

hade jag avsatt 30 minuter, men intervjuerna varierade mellan 20-30minuter. Samtliga 

intervjuer som jag genomförde spelade jag in med hjälp av min mobiltelefon. Jag valde att 

inte anteckna under inspelningen för att inte tappa fokus på det som pedagogerna berättade. 

Löfgren (2014) nämner att en diktafon eller liknande utrustning höjer kvaliteten i både 

analysen och intervjun. Spelas intervjun in kan intervjuaren lättare koncentrera sig på det 

respondenten har att berätta och på sina följdfrågor. Det blir inte några avbrott under 

intervjun, vilket det lätt blir om man antecknar. 

 

5.3 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet berättar om trovärdigheten och noggrannheten i din studie. Det innebär att du 

samlat ditt data på ett noggrant sätt och i tillräcklig mängd för att kunna dra några slutsatser 

av det. Det är viktigt att arbetet är noggrant strukturerat för att du ska kunna undvika att ta 

något för givet och istället fokusera på att få svar på ditt syfte (Roos, 2014). Validitet innebär 
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meningsfullheten och giltigheten i en studie. Får jag svar på mitt syfte med de frågor som 

används? I en undersökning är det viktigt att tänka på, att det som görs svarar på syftet och 

inte på något annat (ibid).  

 

Reliabiliteten kan stärkas i denna studie, då jag utgick ifrån semistrukturerade intervjuer samt 

utgick ifrån en intervjuguide. För att öka undersökningens trovärdighet, har jag också tagit del 

av litteratur och tidigare forskning, som lyfter fram hur viktigt lekmiljöns betydelse har i 

förskolan för barns utveckling och lärande. Detta har bidragit till att jag har kunnat konstruera 

mina intervjufrågor. Mina följdfrågor varierade allteftersom vad jag fick för svar från 

pedagogerna. Vissa behövde jag fråga mer medan några gav utförliga svar. Detta kan ha 

påverkat resultatet. Under min transkribering var jag noga med att ta bort data som jag ansåg 

inte var relevant för studiens syfte. Då jag tycker att jag har fått svar på mina frågor samt 

syftet med denna studie, anser jag att min undersökning har en god validitet och reliabilitet. 

Genom min undersökning anser jag att mitt resultat visar en tydlig koppling till mitt syfte, 

samt mina frågeställningar.  

 

5.4 Generaliserbarhet  

Generalisering innebär att man frågar hur säker kan man vara på att det som man undersökt 

kan sägas gälla för en hel population av grupper, miljöer, personer och procedurer (Backman, 

1998). Som Bryman (2011) nämner är det allmänt svårt att generalisera kvalitativa forsk-

ningsresultat. Detta på grund av att inom kvalitativa studier har man oftast en mindre urvals-

grupp. De personer som deltar i en kvalitativ studie är oftast utvalda och inte av en slump, 

även detta gör då att det är svårare att generalisera en kvalitativ studie. Personerna som inter-

vjuats i en kvalitativ studie är inte representativa för en population. Resultaten som framkom-

mer från den kvalitativa studien ska istället generaliseras till teori och inte till populationer.  

 

Med mitt resultat kan jag inte göra anspråk på generaliserbarheten, då det krävs att studiens 

resultat gäller för alla pedagoger och förskolor i Sverige.  

 

5.5 Bearbetning av data 

Allt eftersom jag genomfört mina intervjuer påbörjade jag transkriberingen av varje intervju, 

för att få fram all information. Jag lyssnade på en intervju i taget och skrev ner på min dator 

vad jag fått fram för information av intervjupersonen. När detta var klart gick jag igenom mitt 

insamlingsmaterial som jag skrivit ner, för att ta fram det jag ansåg har betydelse för min 

studie. Jag sorterade mitt datamaterial i olika kategorier/teman utefter intervjupersonernas 

svar och mina frågor. Detta för att lättare kunna göra en sammanställning av svaren. De teman 

som jag valde ut kom fram genom ett mönster från mitt transkriberade material. Resultatdelen 

kommer att redovisas med återberättande text dels för att på ett informationsrikt sätt redovisa 

pedagogernas svar samt för att få en mer levande text. Jag kommer att använda mig utav 

direkta citat från pedagogerna som framkom i transkriberingen. Genom det transkriberade 

materialet kunde jag lättare koppla intervju personernas svar till de teoretiska begrepp och 

perspektiv som denna studie tar stöd i. Under transkriberingen lyssnade jag på inspelningen 

flera gånger, för att se till att jag fått med all relevant information. Denna process har varit 

tidskrävande men jag upplevde det mycket intressant.  
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5.6 Etiska överväganden  

När jag planerar inför min kommande undersökning, är det viktigt att jag känner till och 

förhåller mig till de etiska aspekterna som finns. Bryman (2011) nämner att det finns vissa 

etiska principer som vi måste ta hänsyn till i den svenska forskningen. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Annica 

Löfdahl (2014) tar upp om god forskningssed. Det är viktigt att jag vet hur jag ska gå tillväga 

när jag ska genomföra mina undersökningar i förskolans verksamhet. Jag ska alltid börja med 

att kontakta förskolechefen för att få tillåtelse att kontakta de tänkta pedagogerna. Jag måste 

informera och ha samtycke av de personerna som jag vill ska delta i undersökningen. Det är 

alltid bra att både ha muntlig och skriftlig information. Det ska även framkomma att det är 

frivilligt och att man när som helst kan avbryta sitt deltagande. Jag ska också berätta hur jag 

har tänkt presentera resultatet som jag får fram. Det ska framgå att det inte på något sätt ska 

gå att återkoppla uppgifterna till de personerna som varit med i min undersökning. Utan allt 

förblir anonymt. Det ska inte gå att spåra till vilken förskola som jag har besökt och gjort min 

undersökning på. Pedagogerna får inte påverkas av undersökningen, varken psykiskt eller 

fysiskt.  

 

Som Bryman (2011) tar upp innebär nyttjandekravet att de uppgifter som jag har fått in från 

de enskilda personerna som var med i min undersökning, inte får användas till något annat än 

till forskningsändamålet. Jag hade inför min undersökning tagit fram ett informationsbrev 

som är till för pedagogerna och förskolechefen. I detta brev finns det information om mig 

själv, samt syftet med varför jag vill göra min undersökning. Mitt tillvägagångssätt för studien 

beskrivs samt nämns tydligt de etiska principerna. Jag har avslutningsvis också gett 

information om att det är frivilligt att delta, att det när som helst går att avbryta sitt deltagande 

och att de är anonyma.  

 

Som det står i Vetenskapsrådet (2011) måste man som forskare idag tänka på de olika 

uppförandekraven som finns. Dessa krav förankras i samhällets etiska normer och 

värderingar. Här nedan nämns några: 

 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metod och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning bland annat genom dokumentation 

och arkivering (Vetenskapsrådet, 2011, s.12). 
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6. Resultat  
 

I kommande kapitel kommer jag att redovisa resultatet från intervjuerna. Resultatet kommer 

att redovisas under fyra teman som framträtt genom bearbetning från mitt data. Dessa är:  

 

1. Utformningen av den pedagogiska miljön 

2. Uppfattningar om lekmiljöns betydelse 

3. Uppfattningar om optimal/inte optimal lekmiljö  

4. Uppfattningar om möjligheter och begränsningar  

 

Jag kommer att redovisa svaren med samma ordval som de är givna genom direkta citat. 

Dessa är kursiva i texten. Resultatet presenteras också genom återberättande text, då jag 

tycker att det ger läsaren en intressantare läsning. Resultatet från förskolorna kommer att re-

dovisas var för sig och pedagogerna har fått fiktiva namn. Jag kommer att benämna den äldre 

förskolan som förskola 1. Här arbetar Lena, Astrid och Ann. Den nybyggda förskolan kommer 

benämnas Förskola 2. Här arbetar Annika och Sara. 

 

6.1 Utformningen av den pedagogiska miljön 

Förskola 1: 

Pedagogerna från den äldre förskolan tycker alla att de har goda förutsättningar för att skapa 

en bra och en föränderlig lekmiljö, både på sin avdelning och på hela förskolan. De tycker att 

de har rum med olika syften som bjuder in och ger möjlighet till lek på olika sätt. Pedago-

gerna tycker att de har bra och lättarbetade lokaler, som uppmanar till olika sorters lek. Dessa 

rum ändras om efter behov och efter de teman de arbetar med. De tar även upp att de försöker 

förändra lekmiljön när de känner att den inte är bra och att det inte blir någon bra lek i  

rummet. Alla tre pedagogerna försöker ändra om i miljön efter barnens intresse. Dock tar 

Lena upp att det är pedagogerna som har tankarna kring utformningen. Det är de som ändrar 

om när barnen inte är på avdelningen. Förändringar sker dock inte så ofta i miljön. Det blir 

mer efter ett tema. Lena berättar att de ibland också kör fast i utformningen av miljön. Astrid 

och Ann lyfter fram att de sätter barnens önskemål i första hand. De lyssnar in barnens åsikter 

och tankar. Ibland är barnen med i diskussionen om hur de ska arbeta fram miljön. I största 

mån är de äldre barnen med och ändrar om i lekmiljön, vilket de tycker leder till att barnen får 

känna ansvar och känner sig delaktiga i förändringen. Annars sker förändringarna under per-

sonalens avsatta tid för planering. Oftast tycker de inte att det behövs så stora förändringar för 

att barnen ska bli nöjda.  

 

Man vinner jättemycket på om man har en bra lekmiljö och att man får med 

sig barnen (Lena). 

Det gäller att trolla med händerna och det gäller att hänga på när tåget går 

för då får man det bra (Astrid). 

 

De gör så gott de kan med det som finns. Ofta blir det rum i rum. Astrid nämner att med en så 

stor barngrupp som de har på 24 barn kan det vara svårt att hitta en vrå, där man vill ta det lite 

lugnt och får vara ifred. Materialet är tillgängligt för barnen i den mån det går. Materialet är 
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anpassat till alla. De försöker se till allas behov. De försöker ha material som tilltalar den ål-

dersgrupp de arbetar med och som inbjuder till olika sorters lek. Både Lena, Astrid och Ann 

berättar att det har satts in små runda fönster i dörrarna. Det leder till att de kan observera bar-

nen utifrån utan att behöva gå in och störa i leken, något som de tycker är mycket positivt. 

På denna förskola använder de olika sorters material. De anser att det finns många enkla 

material att tillgå, då man vill ändra om i en lekmiljö. Både Astrid och Ann tar upp att de arbe-

tar mest och gärna med återvinningsmaterial. Ett ofärdigt material som går att använda på 

många olika sätt och som inte säger hur det ska lekas med, utan barnen får själva fantisera 

ihop. Barnen tar med sig återvinningsmaterial hemifrån till förskolan. 

 

 Vi är en återvinningsstation, det märker man på barnen (Astrid). 

 

Förskola 2: 

Pedagogerna jag intervjuade från den nybyggda förskolan var överens om att de har förutsätt-

ningarna för att både skapa en god och en föränderlig lekmiljö på förskolan. Lokalerna ger 

stora möjligheter för en bra lekmiljö. Annika och Sara tycker att de kan arbeta mer kring lek-

miljöns utformning och att miljön ska vara under ständig förändring. Intentionen på Annikas 

avdelning har varit att personalen skulle ha olika ansvarsrum, så att man bara behöver se vad 

som kan och behöver förändras i ett rum. Tanken var god men mer än så har det inte blivit än. 

 

Vi har försökt få det bra. Jag tror fortfarande på tanken (Annika). 

 

Ett rum på avdelningen har utformats och utgått från barnens intresse. Här har barnen fått vara 

delaktiga vid förändringen. De fick ta med saker hemifrån som kunde tillföra rummet. Det var 

ett projekt som blev väldigt lyckat enligt pedagogen. Annika upplever att när de utgår från 

barnens intresse, så blir intresset väldigt stort från dem. De får bra gensvar. Annars är det oft-

ast pedagogerna som ändrar om i miljön och då sker detta under personalens planeringstid. 

Hon tar även upp att de har mål som de ska arbeta mot, vilket då blir att pedagogerna presen-

terar vissa saker för barnen för att se hur de tar till sig det. Annika sammanfattar miljön på de-

ras avdelning som en inte optimal lekmiljö. De har mycket att arbeta med. 

 

Målet är att barnen ska få vara med mer vid förändringen av miljön (An-

nika). 

 

På Saras avdelning sker utformandet av lekmiljön oftast av pedagogerna. De tar till sig vad 

barnen visar intresse för och därefter försöker de förändra miljön. De sitter ner tillsammans 

och gör reflektioner om hur de kan förändra miljön. Här får då alla i arbetslaget lyfta fram 

sina åsikter och tankar. 

 

 Aktivt arbete hela tiden. Vad triggar barnen? (Sara) 
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Det kan vara små förändringar men som ändå tillför mycket till barngruppen. De kan ändra 

om i miljön eller tillföra nytt material för att se hur barnen tar till sig det som pedagogerna 

presenterar. En utmaning som Sara berättade: 

 

 Hitta den miljön som faktiskt då fångar dem, fast de kanske inte är där riktigt  

 just nu. 

  

Sara tar upp att de kan arbeta vidare med mindre projekt utan kollegornas medgivande. Det 

kan vara små attiraljer som sen arbetas vidare med i ateljén och blir till ett projekt där flera 

avdelningar är inblandade.  

 

På denna förskola arbetar de med mycket olika material och de tycker att det finns många 

enkla material att tillgå för att förändra en lekmiljö. De försöker byta ut materialet ganska ofta 

till något nytt för att barnen ska få nya infallsvinklar till leken. Sara berättar att om man för-

ändringar i lekmiljön måste det finnas en tanke med det. 

 

 Det finns ju ingen anledning att förändra miljön utan att ha en tanke med vad vi  

 vill ha ut av den. Vad är syftet med det vi faktiskt gör?(Sara). 

 

De vill ha blandat material så att de får in olika kombinationer. Annika och Sara arbetar mest 

och gärna med återvinningsmaterial. De lyfter fram att de helst arbetar med ofärdigt material. 

Detta kan användas på många olika sätt och det säger inte hur det ska lekas med utan barnen 

får själva använda sin fantasi för att nå fram till slutresultatet.  

 

6.2 Uppfattningar om optimal/inte optimal lekmiljö 

Förskola:1 

Här lyfter Lena, Astrid och Ann både lika och olika aspekter om hur en god lekmiljö ska vara 

utformad. 

Pedagogerna på denna förskola lyfter fram att en god lekmiljö som är optimal för dem är en 

miljö som är föränderlig, ändras och formas efter barnens intressen och behov. Den ska vara 

inspirerande och det ska finnas valmöjligheter i materialet. I en lekmiljö ska det finnas möjlig-

heter till förändring. Den ska vara tilltalande och säker för barnen. Ann tar upp att det ska fin-

nas ljusinsläpp och glas i dörrarna, så att pedagogerna kan se vad det är för lek som pågår, 

utan att behöva störa i leken.  Astrid berättar också att hon tycker att det är bra om man har ett 

tomt rum på förskolan där barnen snabbt kan ta in och ut saker för att förändra rummet för 

stunden i deras lek.  

 

Rummen ska fyllas med det som barnen har tänkt, inte det som jag har tänkt. 

 Jag som pedagog är behjälplig med idéer, tips och förslag (Astrid). 

 

Astrid tycker att i en optimal miljö ska det finnas mycket kreativt material. Det ska inte vara 

så mycket färdigt, barnen ska istället få använda sin fantasi. Materialet ska bytas ut ganska 

ofta för att trigga igång barnens fantasi och på så sätt få en ny lek. Lena lyfter fram, att i en 

god lekmiljö är det viktigt att det är ordning på sakerna, så att barnen lättare kan hitta vad de 
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ska leka med. Det är bra om det finns flera saker av varje, då barnen ofta vill leka med samma 

saker och samtidigt. Hon tycker att det ska vara tydligt vad man kan leka med i dessa rum. 

När lekmiljön inte är optimal, lyfter både Lena, Astrid och Ann fram, att det är när det är stora 

barngrupper på för små utrymmen. Med stora barngrupper blir det lätt för många barn i varje 

utrymme. Lena nämner att det inte är optimalt när det är oordning på sakerna, så att barnen 

inte vet vad de ska leka med. Det dras mest fram en massa saker som barnen bara leker med 

kortare stunder. Ann säger att den inte är optimal om det finns saker som är farliga, som till 

exempel går att klättra på. Om ljudnivån är för hög får barnen ingen harmoni, vilket kan leda 

till att lekmiljön inte blir optimal. Det är också viktigt att temperaturen och luftfuktigheten är 

god för att barnen ska kunna orka med att leka och hålla koncentrationen.  

 

Förskola 2:  

Annika berättar att i en god lekmiljö ska det kännas meningsfullt för barnen samt utmanande. 

Det ska finnas mötesplatser, där man kan kommunicera med varandra. Barnen ska kunna 

prata och diskutera med varandra i leken. Det ska vara en miljö som är variationsrik och där 

materialet är på barnens nivå, samt att de har tillgång till det. Trots att man inte kan ha allt 

framme ska det vara synligt. Det ska vara ett material som är ofärdigt, som går att använda på 

många olika sätt och gärna så att alla sinnen får vara med. Barnen är så fantasirika och tänker 

på ett helt annat sätt kring material än oss vuxna. Enligt Annika ska en god lekmiljö innehålla 

en blandning av utforskande och inspirerande material, samtidigt som det ska ge möjligheter 

till rollek. Det ska vara en blandning av verkstadsmiljöer och andra miljöer. Barnen ska även 

få vara med och förändra, påverka och styra i miljön.  

 

Utgår man ifrån barnens intresse tror jag att det blir meningsfullt (Annika). 

 

Saras vision är att en god lekmiljö ska vara inspirerande för barnen, både efter deras intresse 

men även hitta saker som kan utmana dem i deras utveckling. Förändringen av lekmiljön är 

upp till mig. Fångar jag inte barnens intresse har jag brustit i min roll som pedagog. 

 

För mig är lekmiljön helt baserad på pedagogens ansvar och profession-

alitet (Sara). 

 

Sara tar även upp att ska vi kunna få en bra lekmiljö på förskolan behöver vi få mindre barn-

grupper och mer utbildad personal. Både Annika och Sara tar upp att lekmiljön inte är optimal 

när pedagogerna inte kan nå fram till barnen. Likaså när barnen inte ser vad det finns för 

material och de inte visar något intresse för det som erbjuds. När de märker att det blir mycket 

konflikter i barngruppen och barnen bara drar runt. Då tycker de att det är en lekmiljö som 

inte är optimal. 

 

6.3 Uppfattningar om lekmiljöns betydelse 

Förskola 1: 

Här lyfter Ann att en bra lekmiljö leder ofta till bra lek och detta i sig utvecklar barnens språk-

utveckling, fantasi och samspel med andra barn. 
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Lekmiljön påverkar väldigt mycket deras utveckling (Lena). 

 

Lena, Astrid och Ann nämner att de försöker dela upp barnen, så att de äldre ibland får möjlig-

het till att leka själva. Ibland leker stora och små tillsammans och då lär de sig mycket av 

varandra. De stora hjälper och visar hänsyn mot de små barnen. De små lär och tar efter de 

stora barnen. Ann berättar att de försöker köpa in mycket pedagogiska leksaker, som är tillta-

lande för barnen, som stimulerar barnens lek, deras utveckling och som tilltalar alla. De änd-

rar om efter barnens intressen med olika material.  

  

Miljön skiftas och ändras efter barnens behov och intresse och det skapas ett 

 samspel där emellan (Ann). 

 

Astrid tar upp att om vi låter barnen få vara med och bestämma i miljöns utformning, så har 

de upplevt att barnen vågar mer. När vi pedagogerna tar tillvara på barnens idéer då växer bar-

nen. Det gäller att våga tänka utanför ramarna. 

 

Förskola 2: 

Annika fattade sig kort och konkret att vi pedagoger måste hitta möjligheter som lockar och 

intresserar barnen.  

 

Miljön har en stor betydelse för barns utveckling. När vi presenterar nytt 

material utvecklar de sina teorier och de får fler upplevelser och utmaningar 

(Annika).  

 

Sara säger att ibland händer det att barnen tappar intresset kring ett material eller att det går 

sönder. Pedagogerna brukar då fundera över om de gjort något fel och behövs det kanske för-

ändras något för att det ska påverka deras utveckling. De utvecklas om det finns en god struk-

turerad miljö. 

 

6.4 Uppfattningar om möjligheter och begränsningar 

Förskola 1: 

Här fick pedagogerna frågan om de upplever att det finns några hinder och vad de ser för möj-

ligheter vid utformandet av lekmiljön på deras förskola.  

 

Här tar både Lena, Astrid och Ann upp att de upplever storleken på barngrupperna som ett 

hinder. Det blir för många barn på en för liten yta. Lokalerna kan vara ett hinder, då det är 

svårt att få plats för lugnare aktiviteter med en stor barngrupp. Säkerheten och ljudnivån är 

något som de ser som ett hinder. Det kan lätt bli för hög ljudvolym och det är inte alltid lätt 

med en stor barngrupp för att man ska kunna garantera god säkerhet. Ann lyfter fram att 

materialkostnaderna kan vara en begränsning för att forma en lekmiljö. Astrid anser att peda-

gogerna kan vara ett hinder. 

 

Det största hindret är nog vi vuxna. Hur vi tänker, kan vara ett hinder 

(Astrid). 
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Lena tar upp att ett hinder är när lokalerna eller rummen måste avsättas till sovrum och 

matrum. På grund av de små barnen kan vi inte ha allt material framme, då de stoppar saker i 

munnen.  

Jag ser mer att rummen blir upptagna då barnen sover och tar upp rummen 

(Lena). 

 

När pedagogerna talar om möjligheterna så lyfter Astrid fram: 

  

Vi ska se till de möjligheter vi har. Små medel kan göra mycket (Astrid). 

 

Astrid tar också upp att det är bra med begränsad ekonomi när det gäller materialet. Det är 

inget hinder. Då får vi bara tänka utanför ramarna. Det Ann ser som en möjlighet är deras 

styrka att ha en miljö som är tillåtande, tilltalande och att allt är lättillgängligt. Deras styrka är 

också att när de förändrar miljön efter tema, lyckas de visa utåt vad de arbetar med. Hon 

tycker att de har lyckats ha ett utbud som det är variation på. Astrid lyfter fram möjligheterna 

som att man måste vara öppen för förändring.  

  

Då får man med barnen på tåget och då blir de mer kreativa, positiva, glada 

och fixar mer själva, vilket leder till att de får positiva och glada vuxna (Astrid). 

 

På Astrids avdelning har de en föräldrasamverkan. Det ser de som en stor möjlighet att föräld-

rarna också är med på tåget.  

 

Förskola 2: 

Här tar Sara fram att det stora hindret och det som begränsar pedagogerna när de vill förändra 

i lekmiljön är då de har full barngrupp. Då upplever de att de inte räcker till och att tiden inte 

finns. Det är för många olika störande moment i barngruppen som gör att man ständigt blir 

avbruten. Då är det inte lätt att tillfredsställa så många barns olika intressen. Ett annat hinder 

som de upplever nu är bristen att få tag i behörig personal, likaså vikarier. Därför blir det ofta 

att de försöker få dagen att fungera och kan inte lägga fokus på lekmiljön. Det är inte lätt att 

planera en miljö i en verksamhet, där man ständigt omges av olika vikarier eller att det är per-

sonalbrist.  

 

Annika tar upp att det största hindret är att alla i personalen inte engagerar sig för att få till en 

förändring i lekmiljön. Hon menar att de inte behöver vara överens om hur förändringen ska 

gå till men de måste sträva mot samma mål. 

 

Det största hindret är då vi inte drar åt samma håll (Annika). 

 

Ett hinder Annika upplevde var det dåliga utrymmet som finns på förskolan att förvara 

material på. Det blir svårt att förändra i lekmiljön, då de inte vet var de ska förvara det som 

inte ska användas för stunden. 

 

För att få en bra kvalitet, berättade Sara, i deras lekmiljö på förskolan behöver de få mindre 

barngrupper och mer utbildad personal. När miljön ska förändras finns det tankar om vad de 

vill ha ut av den och vad syftet är då de förändrar. Förändringen av lekmiljön, tycker Sara, är 

helt upp till varje som person. Fångar vi inte barnens intresse har vi brustit som pedagoger. 
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För mig är lekmiljön helt baserad på pedagogens ansvar och profession-

alitet (Sara). 

 

Annika benämner att de har stora förutsättningar. Det gäller bara att ta tillvara, utnyttja loka-

lerna samt rummen på bästa sätt. Det gäller att pedagogerna tar tillvara på de kompetenserna 

som finns och att de låter sig inspireras av andra. 
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7. Sammanfattning och analys 
 

I kommande kapitel kommer jag att presentera mitt resultat med en kort sammanfattning med 

analys. Jag kommer att nämna olika mönster som jag har sett träda fram under mitt resultat. 

Detta har jag kopplat till min teori och de begrepp som finns inom detta perspektiv. 

 

7.1 Miljö/Samspel 

Det framkom i mitt resultat att pedagogerna tycker att det finns stora möjligheter för att skapa 

en bra lekmiljö i lokalerna och rummen på avdelningarna. Jag har upptäckt att pedagogerna 

tycker att de har bra förutsättningar för att skapa utmanande, spännande och kreativa miljöer. 

Det gäller att ta till vara på det man har. Det krävs ofta inte så stora medel för att förändra i en 

lekmiljö.  

 

I en optimal lekmiljö kan jag se ett återkommande mönster om att den ska det vara inspire-

rande och formad efter barnens intressen samt behov. Pedagogerna försöker anpassa miljön 

efter barnens önskemål. Den ska vara utmanande för barnen och det ska finnas valmöjligheter 

i materialet som gör att barnen kan utveckla sin lek. Materialet ska vara tilltalande för alla 

barnen enligt pedagogerna och det ska stimulera deras lek och utveckling. Det ska också vara 

lättillgängligt, synligt och på barnens nivå. Ett mönster som jag kunde se var att pedagogerna 

gärna arbetade med återvinningsmaterial. Materialet går att använda på flera sätt och som kan 

stimulera alla sinnena. Det är barnens fantasier som ska få styra tillverkningen av olika saker. 

Det framkom att de arbetar med olika enkla material som är tillgängliga för barnen i den mån 

det går. Att arbeta med återvinningsmaterial ger barnen möjligheter utan begränsningar och 

det främjar barnens fantasi, samarbete och kreativitet. Materialet byts ut med jämna mellan-

rum för att barnen ska inspireras till ny lek. Det kan vara små medel som gör en stor föränd-

ring. Av pedagogernas berättande, kan jag av detta utläsa att Vygotskijs begrepp mediering 

framkommer här. Kroksmark (2011) tar upp för att barn ska kunna lära och utvecklas är det 

viktigt att det sker ett socialt samspel mellan barnet och materialet. Först då blir det en socio-

kulturell mening för materialet, enligt Vygotskij. 

 

Vikten av att ha en tillåtande, föränderlig och inspirerande lekmiljö, bidrar till möjligheter för 

barnen att mediera kunskap och erfarenhet i samspel med andra. Som Säljö (2015) nämner så 

är det Vygotskijs teori att människor utövar samt formar sitt tänkande genom de medierande 

redskapen, de vi stöter på när vi växer upp i sociala gemenskaper. 

 

Enligt pedagogerna ska barnen få möjlighet till att kunna påverka, förändra och styra i miljön. 

En bra lekmiljö påverkar barnens utveckling och leder ofta till bra lek. Här får barnen möjlig-

het till att använda sin fantasi och samspela med andra barn. Barn lär sig i samspel med andra, 

barn ihop med pedagoger, barn ihop med barn och barn ihop med miljön. Ju mer vi samspelar 

med varandra desto mer kunskap kan vi skapa under leken, utforskandet och undersökandet. 

Pedagogerna tar upp att det är bra om det är en blandning av verkstadsmiljöer och andra mil-

jöer på förskolan. Det framkommer att pedagogerna tycker att det är upp till dem att fånga 

upp barnens intresse, för att kunna förändra i lekmiljön.  
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Strandberg (2006) nämner att Vygotskij menar även på att miljön är viktig, då barnen lär sig i 

samspel med miljön. Det han även visar på är att barnen är aktiva i sin miljö och de har krea-

tivt förhållningsätt till vad ett rum signalerar eller erbjuder. I en miljö är det många faktorer 

som påverkar som kunskaper, värderingar, artefakter och förväntningar.  

 

Som Säljö (2015) nämner är utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet, att barnet for-

mas i samspel med sin omgivning.  

 

Samspel mellan människor är en utav de viktigaste förutsättningarna för individuell utveckl-

ing. I samspelssituationer finns det möjligheter till att ta över erfarenheter och utveckla nya 

kunskaper. Här får barnen möjlighet att lära sig nya saker både om sig själv och om andra 

(Strandberg, 2006).  

 

7.2 Utvecklingszon/appropriering 

I resultatet framkom det att ett stort problem enligt pedagogerna är de stora barngrupperna 

som råder på de allt för små utrymmen. På grund av de stora barngrupperna som är på försko-

lan idag tycker pedagogerna att det blir en bättre pedagogisk verksamhet, då de delar upp 

barngrupperna. Det medför att de lär sig mycket utav varandra och de får visa hänsyn till 

varandra. En stor anledning till att de delar barngrupperna är att de vill få till ett bra samspel 

mellan barnen, då de upplever att dessa stora barngrupper inte har lett till ett bra samspel. De 

mindre barnen på avdelningen kan dra stor nytta av detta. De får lättare att ta till sig kunskap, 

härma/ta efter och göra den nya kunskapen till sin egen. Något som pedagogerna också tog 

upp i resultatet var barnens språkutveckling, barns möjligheter att leka själva samt hur de er-

bjuder bra lekmaterial till barnen. Här är exempel på Vygotskijs proximala utvecklingszon och 

appropriering. 

 

Som Askland och Sataøen (2003) tar upp så finns det, enligt Vygotskij, i den proximala ut-

vecklingszonen potential för en ny utveckling om barnet får vägledning av en vuxen eller ett 

barn med mer kompetens. Barn får i samverkan med ett mer kompetent barn tillgång till nya 

kunskaper och färdigheter. Barnet lär sig att ta över och göra om till sitt för egen användning. 

På så sätt blir lärandet omedvetet genom deltagande i interaktion med andra. Jag kan i resulta-

tet se att genom att pedagogerna på avdelningen jobbar på detta sätt, som nämnts tidigare, ger 

det en möjlighet till utvecklingszoner. Pedagogerna erbjuder barnen möjligheter till samspel 

och att lära sig av varandra. Mycket av det som pedagogerna har beskrivit är proximalt ut-

vecklingsarbete. Barn är hela tiden i förändring och utveckling i samspel med sina kamrater 

och den miljö samt kultur de omges utav. Genom att samspela med sina kamrater i leken ut-

vecklas barnen och de skaffar sig nya kunskaper tillsammans om den miljö och kultur som de 

befinner sig i. Genom mitt resultat kan jag framför allt se tanken kring den proximala utveckl-

ingszonen genom Saras citat: 

 

Hitta den miljön som faktiskt då fångar dem, fast de kanske inte är där riktigt 

just nu. 

 

När barnen samspelar och leker med varandra approprieras kunskaper mellan dem och de får 

möjligheter till att utveckla nya kunskaper. Säljö (2015) tar upp att i Vygotskijs teori så är det 

i interaktion med en vuxen som barnet möter den vuxnes sätt att bete sig och språk. Det jag 
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kan läsa ut från resultatet är att jag kan se ett mönster hur pedagogerna ”medvetet eller omed-

vetet”, skapar miljöer som genom detta tänk ger möjligheter för Vygotskijs utvecklingszoner. 

Dessa zoner finns ständigt närvarande när pedagoger och barn samspelar i vardagen på för-

skolan. 
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8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Utifrån mitt syfte, som var att synliggöra pedagogernas tankar kring lekmiljön valde jag att 

genomföra kvalitativa intervjuer med fem pedagoger. Samtliga intervjuer skedde på 

pedagogernas arbetstid och på arbetsplatsen. Jag intervjuade två pedagoger från en förskola 

och tre pedagoger från en annan förskola. Samtliga intervjuer gick som jag förväntat mig. Det 

kändes avslappnat och jag kände att de tog sig tid till att besvara mina frågor. Då samtliga 

pedagoger fått mina intervjufrågor innan intervjun, upplevde jag att de tyckte det var positivt 

att de hade möjlighet att kunna förbereda sig. Samtliga pedagoger tyckte det kändes lite 

obekvämt med att jag skulle spela in men det glömdes snabbt bort, då vi kommit igång med 

intervjun. Jag kände att det var bra att jag spelade in intervjuerna, så att jag hela tiden kunde 

koncentrera mig på vad pedagogerna berättade och jag kunde ställa mina följdfrågor direkt. 

Som Löfgren (2014) tar upp höjs kvaliteten på intervjun och analysen om man använder en 

diktafon eller liknande utrustning.  

 

Trots att vi satt i bokade rum med lapp utanför att samtal pågår, blev vi störda under en av in-

tervjuerna. Jag upplevde ändå att det inte påverkade vår intervjustund. Fyra av fem pedagoger 

hade förberett svar på frågorna och vilket troligen kan var en anledning till att jag fick ut 

mycket information. Det hade varit intressant att se om svaren hade blivit annorlunda om pe-

dagogerna inte hade varit förberedda. Efter varje intervjustund kände jag att jag hade fått svar 

på varje fråga. Efter att ha transkriberat och lyssnat om och om igen på svaren, känner jag att 

jag kunde ha ställt fler följdfrågor för att få mer utförliga svar. Jag skulle kanske ställt mer ut-

manande följdfrågor, för att komma pedagogerna mer in på djupet om hur de tänker kring lek-

miljön. Mina frågor upplevde både jag och pedagogerna att de gick lite hand i hand med 

varandra.  

 

Då det är första gången jag genomför intervjuer och inte har så mycket erfarenhet om hur man 

ska gå tillväga för att få fram bästa resultat, jag tror att det efter denna gång kommer det gå 

bättre. Min slutsats blir att intervjuer kräver övning och det är en lärdom som jag bär med 

mig. Jag hade säkert kunnat få ut mer av intervjun om jag hade varit mer van. Man lär sig hela 

livet. 

 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar tycker jag att jag har fått svar på det jag sökte. Då 

det var pedagogerna som var i fokus för min studie hade det varit intressant att få intervjua 

fler pedagoger för att få fram mer information om hur de tänker kring lekmiljön och se ifall 

det framkommit något nytt. Jag känner att om jag hade haft mer tid skulle det varit spännande 

att genomföra observationer på avdelningarna, för att få se på barnens lek i den miljö som pe-

dagogerna har utformat. Resultatet i min studie hade kunnat påverkas om jag genomfört ob-

servationer, då jag kunde fått se om det som pedagogerna berättat stämde överens med verk-

ligheten.  
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Mina intervjufrågor ger min studie exempel på olika perspektiv på hur pedagoger tänker kring 

en god lekmiljö och utformningen av lekmiljön. När jag genomförde mina intervjuer och se-

dan transkriberade och analyserade svaren använde jag mig av de sociokulturella glasögonen. 

På så sätt fick jag fram det pedagogerna beskrivit för mig, om hur viktig lekmiljön är för 

barns utveckling och lärande genom det sociokulturella perspektivet. Jag har fått ta del av de-

ras tankar kring hur en god lekmiljö ska vara på förskolan.  

 

8.2 Resultatdiskussionen 

8.2.1 Lekmiljön 

Det har varit intressant och givande att få höra olika pedagogers syn på lekmiljön. Jag upp-

levde att deras vision är då de planerar och vid utformningen av lekmiljön ska den utgå ifrån 

barnens intresse och önskemål. Pedagogerna tycker att det är viktigt att miljön är föränderlig, 

anpassad och inspirerad av barnen. Några hade tematiska utformningar av sin lekmiljö, där 

det var kopplat till barnens intresse. Som Franzen (2016) tar upp, så är det viktigt att vi lyss-

nar på barnens tankar och uttryck om hur miljön kan vidareutvecklas. Alla barn har med sig 

olika intressen, erfarenheter och kompetenser, som påverkar miljön på förskolan. Det krävs att 

pedagogerna fortsätter att lägga till, ta bort och utvecklar de miljöer som omges i verksam-

heten.  

 

Jag anser att en lekmiljö aldrig kan bli färdig utan den ska kontinuerligt vara under föränd-

ring. I en lekmiljö tycker jag att det ska speglas av barnens intresse och önskningar. Jag upple-

ver det ändå som att pedagogerna jag intervjuat försöker hålla en föränderlig lekmiljö. Det 

framkom vissa begränsningar som gjorde att lekmiljön inte alltid förändras så mycket på av-

delningarna, men tankarna, hoppet och viljan tycker jag mig kunna se att de har.  

 

De pedagoger som jag har intervjuat inför denna studie anser jag är medvetna om miljöns be-

tydelse och att den är viktig för barns utveckling och lärande. Genom en inspirerande och ut-

forskande miljö, kan pedagogerna stimulera barnen och ge dem möjlighet till att själva våga 

utforska det som intresserar dem. Som Markus Bergenord och Linda Linder (2016) tar upp så 

är en pedagogisk miljö komplex och den består av flera olika aspekter, som behöver föras 

samman med varandra. Förstår man hur viktig den pedagogiska miljön är inser man också att 

det är betydelsefullt att man arbetar med den. Det är viktigt att det finns miljöer som erbjuder 

barnen mångfald och olikheter. De ska se den pedagogiska miljön som möjligheternas rum. 

Pedagogerna ska erbjuda föränderligt material och miljö.  

 

Som Astrid tog upp i intervjun så är det viktigt att miljön är föränderlig och inte binda sig vid 

ett enda läge. Sara berättar att det är upp till mig som pedagog, att se till att det sker en för-

ändring i miljön när man upplever att det inte finns något som intresserar barnen. Elinor An-

dersson och Lina Svensson (2016)  nämner att fängslas inte barnen av en miljö, så är det bra 

att sitta ner och reflektera hur man kan göra den intressant igen. Här anser jag att det är viktigt 

att vi ”tar på de rätta glasögonen”, för att sitta ner och titta på vad det egentligen är som bar-

nen gör. Genom att vara närvarande i barnens lek, kan man få syn på hur barnen upplever mil-
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jön och på vilket sätt de använder materialet. Som Linda Linder (2016) nämner så kan vi ge-

nom att vara nära barnen få syn på deras drivkrafter, intressen och vad det är som motiverar 

dem. Enligt läroplanen ska ju trots allt detta utgöra grunden för verksamheten.  

 

Pedagogerna jag intervjuat tar upp att det också för stunden är mycket outbildad personal på 

förskolorna, vilket medför att de får svårt att få tid till att skapa en bra lekmiljöer. Fokus blir 

mer att försöka få ihop dagen och göra det bästa av situationen. De lyfter fram att det inte är 

lätt att få till en planerad verksamhet, när det inte är ordinarie personal som arbetar, utan stän-

digt vikarier. I en optimal lekmiljö framkom det att det ska finnas glasfönster i dörrarna, så att 

de kan observera barnen utifrån. Det ska vara en lagom ljudnivå med en temperatur och fuk-

tighet som gör att barnen kan hålla sig fokuserade under en dag. Genom pedagogernas svar 

upplever jag att deras lokaler inte erbjuder detta. Utan det lätt blir hög ljudnivå, hög tempera-

tur och dålig fuktighet på grund av de allt för små lokalerna till de stora barngrupperna de har. 

 

Lena tog upp att det blir lätt att man kör fast i utformningen av miljön. Man ser inte alltid vad 

och hur det går att förändra i miljön. Jag tror att lekmiljöer i förskolan ibland stannar upp och 

blir en del av vardagen. Den glöms bort. Pedagoger missar att titta över sin lekmiljö 

tillräckligt ofta eller helt enkelt inte vet hur de ska arbeta med miljön, för att den ska passa för 

alla. Jag tror på att när vi har kört fast så ska vi ta hjälp av barnen, så att vi tillsammans kan 

fortsätta undersöka den pedagogiska miljö som är i verksamheten.  

 

8.2.2 Materialet 

För att det ska sätta igång meningsskapande processer hos barn, är det viktigt att välja rätt 

material. Det är också viktigt att en pedagog kan se samspelet mellan materialet och barnet 

(Wehner-Godèe, 2013). Lena tog upp i intervjun att hon tycker att det är viktigt att det är ord-

ning på materialet i verksamheten. De var alla överens om att materialet ska vara synligt och 

tillgängligt för barnen. Det ska också med jämna mellanrum bytas ut, för att ge barnen ny in-

spiration till andra lekar.  Andersson och Svensson (2016) skriver att ska miljöerna vara at-

traktiva, då är det en fördel om materialet ser inbjudande, tydligt och sorterat ut. Som mål har 

författarna, att när man kommer in i en lekmiljö ska det vara ordning på sakerna. Det ska inte 

vara ett kaos. För att få detta att fungera, är det bra att göra barnen delaktiga i städandet och 

sorterandet redan från början. I Elisabeth Nordin- Hultmans (2004) avhandling kom hon fram 

till i sitt resultat att i de engelska förskolorna var det ett mer tillgängligt och varierat material 

som barnens själva hade tillgång till, vilket hon upplevde var tvärtom i de svenska försko-

lorna. Jag upplevde däremot i mitt resultat att förskolorna jag undersökte, genom pedagoger-

nas svar, har ett varierande material och som byts ut med jämna mellanrum. I den mån det går 

försöker pedagogerna ha materialet tillgängligt för barnen och inte på höga hyllor. Materialet 

försöker de sortera så att det är tydligt och tillgängligt. Då det var 12 år sedan avhandlingen 

genomfördes kan det troligen vara en anledning till varför Nordin- Hultmans resultat skiljer 

sig åt mot mina uppfattningar idag. Verksamheterna har utvecklats och görs ständigt. 

 

 Jag upptäckte att flera av pedagogerna förespråkade att använda sig utav återvinnings-

material, ett ofärdigt material. De tycker att det är ett material där barnen får använda sin fan-

tasi, skapa idéer och vara kreativa. Materialet uppmuntrar barnen till problemlösning och det 

säger inte vad som är rätt och fel. Detta material har inget budskap om vad det ska kunna an-

vändas till. Det var det som pedagogerna tog upp som extra spännande.  
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Det som förvånade mig var att de flesta pedagogerna i resultatet upplevde inte materialkostna-

derna som ett hinder. Det är något jag själv har fått uppfattning om, att de flesta pedagoger ser 

som ett hinder. Här överraskade de mig med sina svar.  Pedagogerna hade olika tankar och re-

sonemang kring materialkostnader på avdelningen. De tyckte att det går att förändra utan att 

det behöver kosta. När det inte finns pengar då försöker man ta till sin kreativa sida och för-

ändra med det man har.  

8.2.3 Hinder 

Ett dilemma som framkom från Lena, Astrid och Ann var att på grund av att det är för stora 

barngrupper, måste rummen på förskolan användas både till målarrum/matrum och sovrum. 

Vilket innebär att är barnen mitt uppe i ett projekt, kan det inte sparas, då rummet måste stäl-

las iordning för mat- och sovrum. Astrid tog också upp att med stora barngrupper finns det 

ingen plats för barnen att komma undan, då de vill vara ifred eller varva ner. Lokalerna är ofta 

byggda efter mindre antal barn, vilket gör att förutsättningar till en god lekmiljö minskar. 

Annika och Sara tycker också att barngrupperna är för stora och ser det som ett hinder. De 

känner att de inte räcker till för att kunna tillgodose alla barnens behov och intressen. Men i 

deras förskola finns det flera möjligheter till att dela upp barnen i olika rum, som inte måste 

avsättas för mat- eller sovrum. Då deras förskola är utrustad med matsal. Det gäller dock att 

kunna gå vidare med sin verksamhet oavsett storlek på barngrupp. Det gäller att kunna se lo-

kalernas möjligheter eftersom det ändå inte går att påverka de yttre ramarna då det inte är nå-

got pedagogerna kan styra över.   

 

Det jag kan se i resultatet är att jag har fått en insikt i hur förskolan har ändrats under åren. 

Det är nu flera faktorer som påverkar miljön på förskolan. Lokalerna idag är inte alltid upp-

byggda för de stora barngrupper som råder i verksamheten. Likaså har pedagogerna idag fler 

arbetsuppgifter och det ställs högre krav på pedagogerna. Vilket kanske medför att pedago-

gerna inte alltid har orken och kraft att förändra utformningen på förskolan. Jag tror att det 

blir svårare att leva upp till de mål som finns i förskolans läroplan och skapa en trygg miljö 

om det är för stora barngrupper. Pedagogerna har för mycket att göra, styra samt att de ska 

finnas till för varje barn. På grund av för litet utrymme med för många barn kan det bli svårt 

att utgå från varje barns behov och förutsättningar. Jag anser att för stora barngrupper kan få 

en negativ effekt för barns lärande framför allt då tiden inte räcker till för pedagogerna att se 

och höra varje enskilt barn. Idag råder det också stor brist på utbildad personal och bristen av 

att få tag i vikarier, vilket kan leda till att man löser situationen för stunden.  

 

8.2.4 Övriga faktorer 

Det som jag blev förvånad över och som jag upptäckte under samtliga intervjuer, var att ingen 

av pedagogerna nämnde läroplanen för förskolan. Detta var något jag hade förväntat mig. Jag 

anser att genom att förändra miljöerna, kan vi få in många strävansmål som finns i läroplanen. 

Lärandet har ju trots allt en central plats i läroplanen för förskolan. Det vi kan läsa i läropla-

nen är vad miljön ska åstadkomma. Jag vet att pedagogerna är väl medvetna om läroplanen, 

trots att de inte nämner planen vid namn. Jag kan se i de svar pedagogerna gett mig, att de ut-

går ifrån läroplanen.  
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Det pedagogerna från min studie ansåg som viktigast vid utformningen av miljön och hur den 

ska byggas upp, var att den ska utgå ifrån barnens intressen med tillgängligt material samt 

med ett varierande utbud. Detta är något som jag tror är allmänna föreställningar som de allra 

flesta pedagoger utgår ifrån när de skapar en lekmiljö. Men självklart går det inte att dra en 

generalisering över de svar jag har fått från mina pedagoger, gäller för alla pedagoger och för-

skolor i Sverige. Givetvis tror jag att pedagoger på Sveriges alla förskolor stöter på hinder 

men finner många möjligheter i sitt dagliga arbete i den pedagogiska verksamheten.  

 

8.3 Slutsats 

I min undersökning var syftet att synliggöra vad pedagogerna har för uppfattningar om 

lekmiljön som finns på förskolan. Detta anser jag att de har gett mig svar på genom mina 

intervjufrågor. Jag anser att studiens syfte är uppnått och frågeställningar har blivit besvarade. 

Dessa var: 

 

 Hur tänker pedagogerna vid planerandet av lekmiljön, vilka praktiska faktorer 

påverkar? 

 Vilka begränsningar och möjligheter upplever pedagogerna, då de ska utforma 

lekmiljön på förskolan? 

 

Jag har i denna studie fått en inblick i hur fem pedagoger tänker kring utformningen av 

lekmiljön på förskolan. De har gett mig sina tankar och åsikter om vad en ”god” lekmiljö är 

för dem. Jag har också fått ta del av vilka begränsningar och möjligheter som pedagogerna 

upplever kring utformningen av lekmiljön. Jag tycker att de har gett mig bra med material att 

arbeta efter.  

 

Jag tycker att det har varit intressant och givande att få undersöka pedagogernas upplevelser 

kring lekmiljön. Genom den informationen pedagogerna har bidragit med kring deras arbete 

med utformandet av lekmiljön, har mina egna tankegångar satts igång. Hur kommer jag som 

blivande pedagog själv jobba med en lekmiljö? Efter denna studie har jag fått bra material att 

ta med mig i mitt bagage. 

 

En slutsats jag kan dra av resultatet är hur viktigt valet är av rätt material. Det måste finnas 

materialet som är inspirerande, lätt tillgängligt, synligt, varierande och utvecklande för 

barnen. Har pedagogerna valt ut ”rätt” material kan det bidra till större möjligheter för 

utveckling och lärande. 

 

Om pedagogerna får mer insikt om hur viktig lekmiljön är för barns utveckling och lärande, 

hoppas jag att det leder att fler spännande och utmanade lekmiljöer framställs. Jag hoppas att 

de tar till vara på barnens intressen och tillsammans med dem få inspiration att utforma nya 

miljöer. Genom att ta del av flera pedagogers tankar, erfarenheter och olika sätt att se på 

miljöns utformning, tror jag att det kan öppna upp för nya vägar.  
 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för, bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten 

(Skolverket, 2010, s.12).  
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Studien har också bidragit till att jag har fått mer inblick i hur viktig lekmiljön är i den peda-

gogiska verksamheten. Det är många faktorer som måste samspelas, för att det ska bli en god 

lekmiljö. För att barnen ska vilja leka där, krävs det att den är inspirerande och inbjudande. 

Jag hoppas att alla barn i förskolan ska få möjlighet till att utveckla och utforska sina idéer, 

planer och tankar. Genom att ha en rik tillgång på olika sorters material, hoppas jag att barnen 

får möta material och miljöer som förbluffar och förundrar dem. Jag tror att mycket är upp till 

pedagogerna. Vi måste ta till vara på barnens intressen och nyfikenhet. Pedagogerna spelar en 

viktig och stor roll kring utformandet av miljön. Det är viktigt att vi skapar en miljö som ger 

plats för olika möten mellan barnen. Pedagogerna ska skapa utmanande och lärorika lekmil-

jöer. Detta kan pedagogerna göra genom det proximala utvecklingsarbetet. Lekmiljön är ett 

arbete som aldrig blir färdigt, den är under ständig förändring. Precis som Astrid sa från inter-

vjuerna:  

Det gäller att hänga på när tåget går för då får man det bra!  
 

Som Linder (2016) berättar så är det ett stort uppdrag att vara pedagog. Det är stora utma-

ningar och möjligheter som väntar. Det gäller att pedagoger förstår att materialet och miljön 

påverkar både pedagogerna och barnen. Ett uppdrag är att göra den pedagogiska miljön till en 

tillgång för alla. Genom att framställa en intressant miljö kan verksamheten bli mer menings-

full.  

 

8.4 Förslag till vidare forskning 

Jag har gjort en ganska liten undersökning och på relativt kort tid. Jag tror därför att det kan 

vara svårt att min studie ska kunna bidra med något till forskningen. Dock har jag tack vare 

min studie fått mer kunskap för egen vinning, gällande lekmiljön i förskolan. Skulle jag un-

dersöka mer i framtiden, skulle jag tycka att det vore intressant att observera barn och se hur 

de upplever lekmiljön de befinner sig i. Jag skulle vilja se om pedagogerna tar till vara på bar-

nens intresse vid utformandet av lekmiljön. Jag är också nyfiken att få reda på vilket sätt de 

involverar barnen vid förändringar.  
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Bilagor    

     Bilaga 1  

Informationsbrev till förskolechef och till pedagoger 

Hej! 
 

Jag heter Liselotte Runbom och studerar på förskollärarutbildningen på Karlstad Universitet. 

Denna vår 2016 skriver jag mitt examensarbete, detta arbete handlar om vad pedagogerna ser 

för möjligheter och begränsningar när de utformar barnens lekmiljö på förskolan. Jag har valt 

att inrikta mig på pedagogernas tankar och funderingar kring lek och lärmiljön på förskolan. 

Därför är det er pedagoger som jag skulle vilja intervjua för att få ett bra underlag till mitt 

examensarbete.  

Under detta arbete kommer jag att at hänsyn till de etiska principer som finns när man 

undersöker och forskar, Detta innebär att deltagandet i min undersökning är frivillig och att du 

när som helst kan avbryta ditt deltagande. Du och din förskola kommer att vara anonyma och 

de svar du ger mig kommer att behandlas konfidentiellt. Inga obehöriga kommer att få 

tillgång till mitt insamlade material. Under min intervju kommer jag att använda mig utav 

inspelningsutrustning (mobiltelefon), valet av detta är för att jag ska kunna hantera 

informationen från intervjun på bästa sätt och att jag kan göra en god analys av resultatet.  

Jag skulle uppskatta om du skulle vilja delta i min undersökning. Om du vill delta innebär det 

att vi har en intervjustund tillsammans på ca 30min där jag kommer att ställa mina frågor 

gällande lek och lärmiljön. Jag hoppas att du ger mig ett svar snarast om du vill delta i min 

undersökning. Uppstår det några frågor eller funderingar är det bara att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar Liselotte Runbom 

Mina kontaktuppgifter: 

Mailadress: xxx@xxx xxx eller mobilnummer: xxxx xx xx xx



 

 

 

 
     

    Bilaga 2 

 

Blankett angående Samtycke 

 

 
 

 

 

 

Pedagogens namn: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Jag medger härmed mitt samtycke till att delta vid intervjun: 

 

 

Ja   Nej  

 

 

 

 

Om Du medger Ditt samtycke men sedan ändrar Dig innan, under eller efter 

intervjun är genomförd är Du välkommen att höra av Dig till mig så utesluter jag 

Dig ur intervjun. 

 

 

 

 



 

 

 

Intervjufrågor till pedagoger   Bilaga 3 

 

 

1. Vad är en god lekmiljö för dig? 

Beskriv hur du tänker? 

 

2. Hur upplever du som pedagog er lekmiljö på din avdelning? 

Beskriv? 

 

3. Vid utformandet av lekmiljön (inomhus) vad anser du som 

pedagog att man bör tänka på? 

Hur har ni/du arbetat med det på din/er avdelning? 

 

4. Hur tycker du som pedagog att lekmiljön påverkar barns 

utveckling och lärande? 

Hur resonerar du kring det? 

 

5. Tycker du att det finns några specifika hinder för att skapa den 

lekmiljö som du vill ha den? 

Beskriv? 

 

6. Vad ser du att det finns för möjligheter vid utformandet av 

lekmiljön på er förskola?  

Ge exempel? 



 

 

 

 

 


