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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Besparingar i förskolan har resulterat i större barngrupper och minskad 

personaltäthet. De flesta förskolor idag är byggda för mindre barngrupper och det ger 

pedagogerna begränsade möjligheter att utveckla lekmiljön på ett tillfredställande sätt 

(Björklid, 2005). En kreativ lekmiljö ger näring till leken. Därför är det betydelsefullt att finna 

former för att öka medvetenheten om miljöns betydelse för barns lärande och utveckling. 

Engdahl, Hallström – Welén och Rindsjö (1998) visar i sin kartläggningsstudie av den fysiska 

miljön att de flesta pedagoger inte förändrar i den inre miljön. 

 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka pedagogens roll och medvetenhet i utformningen 

av lekmiljön inomhus. 

 
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning. Vi har intervjuat fyra förskollärare på 

fyra olika förskolor. Innan intervjuerna observerade vi själva de aktuella förskolorna och tog 

fotografier av lekmiljön för att få en konkret bakgrund att diskutera kring i intervjuerna. 

 
Resultat: Lekmiljön för pedagogerna innebär att den ska vara ”inbjudande, lockande och 

tillåtande” när det gäller material och rum. Lokalerna upplevs av de flesta som för små i 

förhållande till barngruppens storlek. Pedagogerna vill gärna skapa ordning och lugn och ro i 

lekmiljön genom att styra både barngrupp och material. Barnens egen möjlighet till påverkan i 

lekmiljön är inte så stor. De förändringar som görs i lekmiljön genomförs av pedagogerna 

själva. 
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Inledning 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 1998) betonas att alla som arbetar i förskolan skall samarbeta 

för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande. Förskolan skall erbjuda barnen en 

trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. För att bedriva 

verksamheten i förskolan mot läroplanens mål måste pedagogerna skapa miljöer där barn 

inspireras till olika typer av aktiviteter, till utforskande och upptäckande. Detta betonas i 

förslag till läroplan för förskolan (SOU 1997:157). Vidare i förslaget framhålls vikten av att 

den vuxne är medveten om den pedagogiska miljöns möjligheter och betydelser för det 

pedagogiska arbetet. 

 

Vi anser att utformningen av lekmiljön är viktig för att bidra till en kreativ och lärande lek.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att lek inte kan skiljas från lärande i barns 

värld och i förskolepedagogiken. När barnen leker utforskar de sin omvärld, de bearbetar sina 

intryck och erfarenheter och kommunicerar samtidigt med andra barn. I leken utvecklas deras 

känslomässiga, motoriska, sociala och intellektuella sidor. 

 

Besparingar i förskolan har resulterat i större barngrupper och minskad personaltäthet. 

Forskning om förskolan visar på utrymmesbrist genom att det är trånga lokaler. De flesta 

förskolor idag är byggda för mindre barngrupper och det ger pedagogerna begränsade 

möjligheter att arbeta på ett önskvärt sätt (Björklid, 2005). Lokalerna i förskolan måste ses 

som en miljö för barn, där barnens utveckling är det viktigaste. En trång miljö kan ge upphov 

till stress och konflikter, vilket leder till en sämre lekmiljö för barnen (De Jong, 1996). 

 

Dessutom visar en kartläggningsstudie av den fysiska miljön att de flesta pedagoger inte 

förändrar den inre miljön. Därför är det betydelsefullt att finna former för att öka 

medvetenheten om miljöns betydelse för barns lärande och utveckling (Engdahl, Hallström – 

Welén & Rindsjö, 1998). 

 

Med detta som underlag anser vi att lekmiljöns utformning är av stor betydelse för barnens 

utveckling och lärande. Som blivande lärare med inriktning mot förskolan tycker vi att det är 

viktigt att man som lärare reflekterar över lekmiljöns utformning och utefter barngruppens 

intresse och förutsättningar ändrar den efter behov. Vi upplever att många pedagoger ute i 
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verksamheten inte aktivt arbetar med lekmiljön och därför ville vi undersöka just detta. 

Tidigare forskning och litteratur visar att det finns lite skrivet om inomhusmiljön men en hel 

del om utomhusmiljön. Därför finner vi det intressant att titta närmare just på inomhusmiljön. 

Björklid (2005) klargör att förutsättningarna för lek i förskolornas inomhusmiljö är relativt 

outforskade. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka pedagogens roll och medvetenhet i utformningen av 

lekmiljön inomhus.  
 

Frågeställningar: 

 

o Hur ser pedagogen på lekmiljöns betydelse för leken? 

o Vad reflekterar pedagogen runt i utformningen av lekmiljön? 

o I vilken utsträckning tillåter pedagogen barnens intresse och behov påverka 

utformningen av lekmiljön? 

 

Lekmiljöer präglas ofta av pedagogiska idéer och filosofier. Vi har valt att bortse från olika 

pedagogiska teorier så som Montessori, Waldorf och Reggio Emilia, då dessa har en specifik 

påverkan på lekmiljöns utformning. Vi har istället valt att titta på kommunala förskolor. 

 

Eftersom vi tycker att pedagogen har ett viktigt ansvar i den pedagogiska verksamheten har vi 

valt att göra vår studie från pedagogens perspektiv och har därmed gjort en avgränsning, att 

inte se på problemet utifrån barnens synvinkel. Olsson och Sörensen (2001) framhåller att när 

man väljer perspektiv så betyder det att välja vad man ser på och hur man ser på det. 

 

För definition av begreppen lek, pedagogisk miljö och lekmiljö se avsnittet teoretiska 

utgångspunkter. 
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Forskningsbakgrund 
 

I denna del kommer vi att presentera två studier som belyser den fysiska inomhusmiljön på 

förskolan och som vi finner relevanta för vår studie. 

 

Engdahl, Hallström – Welén och Rindsjö (1998) har gjort en kartläggning av den fysiska 

miljön i förskolan. Syftet med studien var att kartlägga den fysiska miljön i åtta förskolerum 

på olika avdelningar med avseende på: 

o Lokaler och inredning 

o Leksaker 

o Pedagogens intentioner 

Med fysisk miljö menar författarna rummets inredning och möblering. När Engdahl m.fl. 

genomförde studien granskade de ritningar, golvyta, inredning och möblering. De räknade 

leksaker i rummet och intervjuade en pedagog på avdelningen runt den fysiska miljön i 

förskolerummet. Rummen skulle i huvudsak vara avsedda för barns lek.  

 

Det som är intressant för vår studie är det som författarna fick fram när det gällde pedagogens 

beskrivning av rummet och pedagogens roll i utformningen av miljön. Studien visar att 

pedagogerna tycker det är viktigt att barnen själva får bestämma över sitt lekrum, att barnen 

skall ha fri tillgång till material. Samtidigt beskriver författarna i sina egna reflektioner att det 

nästan inte finns några möbler att möblera om med och att de inte kan se några tydliga spår 

som visar att barnen är med och påverkar vilka leksaker som skall finnas i rummet. När det 

gäller tillgängligheten på material i de olika rummen så kan man se att sex av rummen har 

material som barnen måste be om, som ligger i ett förråd eller högt upp på någon hylla. 

Författarna upplever också att de har sett lite av material för rollekar som speglar yrkesmiljöer 

exempelvis sjukvård, polis, affär m.m. samtidigt som kartläggningen och intervjuerna av 

pedagogerna tydligt visar att rummen skall användas för den typen av lek. Det kan bero på att 

pedagogerna inte reflekterar över rummen och dess funktioner. I studien framkommer också 

att barnen har inflytande på miljön, men det inflytandet är begränsat och mycket hårt styrt av 

pedagogerna. Barnen påverkar miljön genom sin lek. Författarna menar att det är de vuxna 

som har beslutat vad som skall finnas i rummet när det gäller möbler/inredning och leksaker. 

När det gäller möbleringen i rummet så är det oftast arbetslaget som har gjort det tillsammans 
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och en vanlig anledning till ommöblering är att ge möjligheter för barnen att leka i små 

grupper. 

 

Hjalmarsson (1994) har gjort en studie om förskollärares och barnskötares uppfattningar om 

den fysiska miljöns betydelse för barns lek. I studien medverkade 10 personer som alla arbetar 

i barngrupp och på samma förskola fördelade över fyra avdelningar och har flera års 

tjänstgöring på samma förskola. Syftet med studien är att genom intervjuer lyfta fram och 

tydliggöra uppfattningar och föreställningar hos förskolepersonal genom att beskriva deras 

tankar kring hur och när barn samspelar med den fysiska miljön i förskolan. Han vill även 

beskriva hur förskolepersonal uppfattar den fysiska miljöns betydelse som något som stödjer, 

stimulerar eller hämmar barn i deras utveckling genom lek.  

 

Hjalmarsson klargör i sin studie att förskolepersonal har lättare för att se hur rum och 

lekmaterial hindrar eller styr leken än hur den fysiska miljön kan stödja eller stimulera 

barnens lek. Personalen har lättare för att se hur den fysiska miljön ger stöd, stimulans, styr 

eller hindrar barnen när de själva varit aktiva och medagerande. Ser man leken på ett mer 

distanserat sätt är den fysiska miljön som stimulans, stöd och hinder svårare att beskriva. 

Genom att personalen aktivt medverkar i barnens lek så är chansen större att materialet barnen 

har för sin lek utökas och att andra nödvändiga kompletteringar görs för att leken ska 

utvecklas. 

 

Han finner också tydliga uttryck för att miljön är något som finns där och som tas för given, 

och att personalen inte prioriterar diskussioner kring den fysiska miljön vid planeringar eller 

utvärderingar. Man kan också se att barnen i hög grad tvingas anpassa sig till en färdig miljö, 

vilket innebär att den sällan ändras och varieras utefter barngruppens behov. Man ser inte den 

fysiska miljön som ett pedagogiskt instrument. Det är slumpen och trivselaspekten för de 

vuxna som råder. 

 

När det gäller material visar studien att det är något som skall komplettera, kompensera och 

vara tåligt och mångsidigt men den visar också att personalen är medveten om betydelsen för 

placering av lekmaterialet, att det skall vara lättillgängligt och åskådligt för att det skall verka 

stödjande och stimulerande. Studien visar också att personalen upplever att de saknar fler 

rum, brist på avskildhet och även överskådlighet, och att de rum som man har, ofta störs av 

genomgångstrafik, vilket gör att man blir begränsad och hindrad i sin verksamhet. 
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Hjalmarsson påpekar också i sin studie hur viktigt det är att den fysiska miljöns betydelse som 

ett pedagogiskt instrument lyfts fram och att den sätts i relation till de mål och syften som 

gäller för verksamheten. Han anser att barnens behov av en lekbefrämjande miljö inte alltid är 

i fokus.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Här nedan kommer vi att redovisa för definitioner och innebörder av begrepp som nämns i vår 

studie. Vi kommer även att presentera litteratur inom området som vi finner relevant för vår 

studie, vi har delat upp det i fyra olika delar:  

o Lekens betydelse  

o Pedagogens roll i barnens lek 

o  Lekmiljön  

o Pedagogen i samspel med lekmiljön. 

 

Definitioner och innebörder av begrepp 
 

Lek  

Lillemyr (2002) betonar att lek berör alla delar av barnet och att det därför är svårt att 

definiera vad lek är. Men han menar att lek är en utmärkande aktivitet bland barn som är 

lustbetonad och frivillig för dem. Leken är lokaliserad till fantasin och den innehåller 

spänning och ger utlopp för en inre drift för barnen. I leken skapar barnen ordning med olika 

regler. Leken förbereder barnen på att bli vuxna. Detta stämmer överens med våra tankar om 

barns lek. 

 

Pedagogisk miljö  

När Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) definierar pedagogisk miljö menar de den 

fysiska utformningen och materialet, samspelet mellan barn och vuxna och mellan barn, samt 

det klimat och den atmosfär som råder i verksamheten. Vi har valt att använda oss av denna 

definition av pedagogisk miljö i vår studie. 
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Lekmiljö  

När vi använder ordet lekmiljö i studien menar vi den miljö där barnen vistas och leker i på 

förskolan. I begreppet miljö ingår såväl utformning av lokaler, material i form av leksaker och 

skapande material och inredning (möbler, färg, lampor, gardiner). 

 

Lekens betydelse 
 

Doverborg, Pramling och Qvarsell (1994) menar att leken i förskolan både nu och historiskt 

har haft en stor plats, leken ses som viktig för barns utveckling och lärande. Den pedagogiska 

verksamheten i förskolan, erbjuder både fri lek och lärarledd lek, där den fria leken tar störst 

plats. 

 

Barns lek är viktig, där utvecklar de sin kreativitet och påhittighet, de tränar sitt språk och sin 

fantasi. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) framhåller att barn erövrar sin omvärld när 

de leker, de utforskar och försöker förstå sig själva och det som finns runt omkring dem. När 

de leker bearbetas intryck och erfarenheter samtidigt som de lär sig att kommunicera med 

andra. Genom leken utvecklas barnen socialt, motoriskt och intellektuellt. Lillemyr (2002) 

menar att leken är viktig för alla barn eftersom det är en allsidig aktivitet som engagerar och 

motiverar. Den utgör därför en viktig del i barnens utveckling när det gäller lärande och social 

kompetens. Leken ger alltid barnen något. Knutsdotter Olofsson (1992) betonar att lek ger 

barn möjlighet att utvecklas till en bra kamrat. Leken ger barnen social kompetens. Den leder 

till glädje för barnen vilket i sin tur ger en bra mental hälsa. I leken utvecklas barnen på så 

många sätt att vi inte ens kan föreställa oss alla.   

 

Knutsdotter Olofsson (1992) poängterar hur viktig leken är för barns känsloutveckling, genom 

att när de leker prövar att uttrycka sig och hantera sina känslor. Lillemyr (2002) menar att det 

är viktigt för barnen att känna trygghet i leken, att de kan känna att de alltid kan vara sig 

själva. Genom leken har barnen möjlighet att uttrycka sig och få användning för det de kan 

utan att känna att de blir bedömda efter hur de uppför sig. 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) understryker att det alltid finns ett objekt 

i barns lek. När barn leker, leker de alltid något, även om de inte reflekterar över det. Objektet 

finns i barnets medvetande. Utan en kreativ och skapande fantasifull miljö blir det inte mycket 
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lek. Med det menar författarna att hela barnet är engagerat i lekens objekt. Objektet är något 

de använder för att skapa förståelse för omvärlden. Norén - Björn (1990) beskriver leken som 

ett rum där barnens drömmar, funderingar och önskningar kommer till uttryck och att leken är 

som en spegel av hur barn upplever sin omvärld. 

 

För att barnen skall kunna leka krävs en hel del av dem. Knutsdotter Olofsson (1992) 

framhåller hur viktigt det är att barnen kan förhålla sig till verkligheten på ett lekplan, att de 

förstår att det är på låtsas, helt enkelt att en sten kan vara både en sten men samtidigt en bil. 

Vidare betonar författaren att barnen måste lära sig att förstå de andras leksignaler och lära sig 

förmedla sina egna signaler i leken. Är man otydlig med sina leksignaler kan lätt missförstånd 

uppstå. 

 

För att kunna leka måste man ha upplevt det medvetandetillstånd som sker i leken. Vissa barn 

har svårt för detta och behöver mycket stimulans för att kunna leka medan andra barn snabbt 

kan gå in i lekens medvetandetillstånd. Barn som är duktiga på detta kan leka när som helst 

och var som helst (Knutsdotter Olofsson, 1992). De barn som har svårt för att leka kan behöva 

de vuxnas stöd och hjälp. 

 

Pedagogens roll i barnens lek 
 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) har det visat sig vara av stor betydelse hur de vuxna är 

inställda till barnens lek för att leken ska utvecklas i barngruppen. I förhållningssättet som 

pedagog skall barnen sättas i centrum för verksamheten och leken skall vara tillåtande och 

stimulerande. Det är viktigt att de vuxna deltar i leken för att lära barnen samförstånd, 

ömsesidighet, turtagande och lekregler, detta sker genom att de signalerar - detta är lek - till 

barnen.  När man leker med barnen kommer man dem riktigt nära och man lär känna 

varandra. Knutsdotter Olofsson (1992) påtalar att lära känna barnen är en viktig del i arbetet 

som pedagog och genom att delta i barnens lek får man gemensamma upplevelser att dela, 

man hittar ett gemensamt intresse och ett gemensamt lekområde. Vidare framhåller författaren 

vikten av att pedagogen erbjuder barnen närvaro, intresse och lek baserat på barnens villkor. 

Ibland uppstår situationer som innebär att harmonin i leken störs och att lekregler bryts. Då 

spelar pedagogen en viktig roll genom att lära barnen hur man leker och hur man beter sig i 

leken. 
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Vissa barn har svårt för att leka själva eller att delta i någon lek med andra barn. De här 

barnen behöver pedagogens stöd för att komma in i leken och för att kunna leka tillsammans 

med andra barn. Som pedagog är det din uppgift att göra det möjligt för alla barn att delta i 

leken. Genom att pedagogen själv är med och leker så hjälper man till att utveckla leken i 

samspel med barnen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Knutsdotter Olofsson (1992) 

menar också att det är pedagogen som har ansvaret om barn leker, hur de leker och vad de 

leker. Genom att samspela med barnen på deras nivå skapar pedagoger och barn tillsammans 

ett lekutrymme med plats för fantasi och lek. Vidare framhåller Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) att för att leken skall kunna föras framåt behöver barnen tid till lek utan 

avbrott men även ny ”näring”. Detta kan de få genom sagor och olika upplevelser, att de ges 

möjlighet att lära sig nya saker. Det är den vuxnes roll att skapa möjligheter för barnen att 

leka och tillsammans med dem skapa en miljö som sätter fart på leken. Därför är det viktigt 

att barn och pedagoger tillsammans utformar lekmiljön för att den på bästa sätt ska 

tillfredställa barnens intressen och behov. 

 

Lekmiljön 
 

Björklid (2005) menar att miljön runt omkring påverkar oss människor genom att den har 

vissa förutsättningar och begränsningar. Genom våra egna personliga egenskaper skapar vi 

vår miljö runt oss. Den upplevs därför olika av alla individer. De Jong (1996) betonar att vissa 

rum kan fungera bra för vissa aktiviteter och grupper och dåligt för andra. I planeringen av 

lokaler är meningen att hitta bästa möjliga användningsområde för varje rum, en plats för 

varje aktivitet. Det är viktigt att det finns rum med olika egenskaper, rumslig variation.  

 

Trageton (1996) påpekar utifrån sina observationer av barns konstruktionslek att det är viktigt 

med en lekmiljö med verkstadskaraktär, många aktiviteter i ett rum. Miljön skall vara 

konstruerad så att barnen inte behöver be om hjälp utan kan klara sig själva. Lindewald 

(1998b) uttrycker också att vi ska erbjuda barnen en miljö där de får möjlighet att klara sig 

själva, detta för att stimulera deras självständighetsutveckling. Pedagogerna skall hjälpa 

barnen att kunna själva. Genom att arrangera en fungerande miljö kan man hjälpa barnet att 

utveckla eget initiativtagande och stötta barnets nyfikenhet och lust.  
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De Jong (1996) menar att barnomsorgslokalernas utformning skall kunna ge barnen möjlighet 

att vara ifred och vara ostörda. Barnen skall också kunna välja själva vad de vill göra. Det 

skall finnas utrymme för stojig lek och för lek i olika gruppkonstelationer. Claesdotter 

(2004a) betonar värdet av många små rum i miljön som lockar till lek. Det måste finnas något 

så att barnens fantasi sätter fart. Olsson (2004) poängterar vikten av en bra inredd förskola för 

barnens välbefinnande. I en allt för rörig miljö får barnen svårt att koncentrera sig och det kan 

leda till onödiga konflikter barnen emellan. Om barnen upplever miljön som harmonisk mår 

de bra, känner stimulans och deras koncentrationsförmåga ökar.  

 

Skantze (1998) menar att barn upplever rum med de olika sinnena och relaterar till dessa med 

rörelser och sin kropp. Meningen med detta är att upptäcka nya saker, att leka och tänja på 

gränser. Om barnen har tillgång till en miljö med bra förutsättningar kan lusten att skapa, 

utforska och fantisera lockas fram. Barnen har inte alltid färdiga eller medvetna ändamål när 

de hamnar i en viss miljö utan föresatserna skapas i samspelet med miljön. De tar till sig 

miljön och det blir en viktig del i deras utveckling. Pedagogerna ute i verksamheten skall 

därför arbeta för att erbjuda en inspirerande miljö som lockar till lek. Björklid (2005) betonar 

att om barnen upplever miljön som understimulerande, otillgänglig och otrygg, leker och 

utforskar inte barnen i den miljön. Detta kan hindra barnen i deras fysiska, sociala och 

kognitiva utveckling. Därför är det viktigt att pedagoger reflekterar och förändrar i lekmiljön, 

så att de kan hjälpa till att skapa den lekmiljö som barnen behöver för sin utveckling. 

 

Pedagogen i samspel med lekmiljön 
 

När man utvärderar och planerar pedagogisk verksamhet för barn betraktas ofta den fysiska 

miljön som självklar, vilket innebär att pedagogerna inte reflekterar över lokalerna och dess 

användningsområden (Björklid, 2005). Det är viktigt att pedagogen är medveten om 

lokalernas egenskaper och hur de på bästa sätt kan användas. Det krävs också att pedagogerna 

har en avsikt med val av material och användning av miljön för att stimulera barnen i deras 

utveckling, detta för att uppnå en god kvalitet i verksamheten (De Jong, 1996). 

 

Nordin-Hultman (1998) menar att pedagogens olika synsätt på vad kunskap är och hur lärande 

sker och hur vi ser på barns behov för lärande och utveckling hör samman med hur de ordnar 

den pedagogiska lekmiljön. Hur pedagogerna planerar den pedagogiska miljön visar och 
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utrycker hur deras intentioner, prioriteringar och föreställningar speglar deras syn på barns 

utveckling och lärande. Kvalitet i förskolan (2005) påpekar att miljön i förskolan skall 

underlätta för det pedagogiska arbetet och vara utformad så att den stödjer pedagogen i sitt 

arbete. 

 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) ska den pedagogiska miljön vara 

utmanande, stimulerande och underlätta för barns lärande. Nordin-Hultman (1998) frågar sig 

varför den pedagogiska lekmiljön ser så bristfällig och uttryckslös ut i förskolan när 

pedagogerna kan och vill så mycket mer. Hon framhåller att lekmiljön i förskolorna många 

gånger är traditionellt inredd och att det inte beror på bristande resurser så som ekonomi. För 

att engagera barnen och kunna erbjuda dem aktiviteter är det viktigt med flexibla och 

föränderliga miljöer. Det är väsentligt att se till barngruppens sammansättning och behov.  

Lindewald (1998a) framhåller att pedagogerna skall se möjligheter och utgå ifrån de egna 

förutsättningarna på förskolan när man skapar en god pedagogisk miljö för barnen. Miljön i 

förskolan ska inte vara lik hemmets miljö, utan förskolans miljö skall vara utformad så att den 

kan möta det kompetenta barnet med genomtänkt material. 

 

De Jong (1996) framhåller att barn är fenomenala på att hitta ett lämpligt utrymme för sina 

lekar, barn behöver egen tid och egen plats. Genom att skapa utmaningar och spänning 

samtidigt som vi ger ansvar och frihet till barnen ger vi dem en chans att utvecklas. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) poängterar vikten av barns delaktighet i sitt eget lärande och 

därför är det viktigt att pedagogen låter barnen vara med i utformningen av lekmiljön.  

 

Claesdotter (2004b) menar att man som pedagog inte kan säga att leken är betydelsefull, och 

sedan inte låta det synas i den pedagogiska miljön. För att kunna komma till en förändring 

måste insikt nås i att det är pedagogens ansvar om barnen leker eller inte. Ett steg på vägen är 

att inte ha för mycket struktur och rutiner i vardagen, utan ge barnen gott om tid för egen 

ostörd lek. Eriksson Bergström (2005) menar precis som Claesdotter att pedagogen på många 

sätt kan hjälpa barnen i leken genom att inte vara så strikt med rutiner, så som mattider, utan 

istället försöka dela upp dagen på ett sådant sätt att det stödjer barnen i deras lek. Det gäller 

att pedagogerna kan vara flexibla och ser möjligheterna när de organiserar verksamheten. 
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Metod 
 
Enligt Kvale (1997) är kvalitativa och kvantitativa metoder verktyg. Vilket av verktygen man 

ska använda sig av beror på vilka forskningsfrågor som ställs. Backman (1998) säger att 

kvalitativa metoder lämpar sig för studier som inriktar sig på hur människor uppfattar och 

upplever något. Olsson och Sörensen (2001) anser att kvalitativa metoder är att föredra om 

man har frågeställningar som vill ta reda på och beskriva människans egna skrivna eller talade 

ord. Kvalitativa metoder avser att skildra något. 

 

Vi har valt att göra intervjuer eftersom vi ville få reda på hur pedagogerna reflekterar och 

arbetar med lekmiljön. Därför anser vi att kvalitativa forskningsmetoder är att föredra. Olsson 

och Sörensen (2001) förklarar att genom att ställa frågor får man tillgång till och kunskap om 

informantens livsvärld. Livsvärld syftar på människors inre värld och hur de ser och uppfattar 

omvärlden. Kvale (1997) ser den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal där 

informanten och intervjuaren har ett gemensamt ämne - tema som de båda är intresserade av. 

Vidare säger Kvale att kvalitativa forskningsintervjuer innebär att beskriva och förstå de 

centrala teman som informanten förhåller sig till och upplever. Målet med forskningsintervjun 

är att hitta essensen av de kvalitativa aspekterna i den intervjuades livsvärld. 

 

Urval 
 

Vi har valt att göra intervjuerna på fyra olika förskolor. Vi valde olika förskolor för att vi tror 

att pedagogerna på en och samma förskola kan påverka varandra genom tankar, handlingar 

och ord. Vi ville också att förskolorna skulle ligga inom en och samma kommun, för att de då 

har liknande förutsättningar, såsom ekonomi och lokala bestämmelser. Tillgångarna till 

resurser kan skilja sig mellan olika kommuner och vi tror att det kan påverka möjligheterna 

varje förskola har att utveckla sin lekmiljö, och därmed inverka på resultatet i vår 

undersökning. Som vi nämnt tidigare valde vi också att bortse från förskolor med utmärkande 

pedagogiska teorier och istället titta på enbart kommunala förskolor. Utifrån dessa tre kriterier 

valde vi ut de fyra förskolorna. 

 

I studien ingår tre kvinnliga förskollärare och en manlig men vi avser inte att undersöka om 

deras syn på lekmiljön skiljer sig beroende på kön. I vår undersökning ingår tre avdelningar 
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med barn mellan tre och fem år och även en avdelning med barn mellan ett och fem år. Vi 

lägger ingen vikt vid det, då vi anser att det inte har någon betydelse för vår studie. Vi har inte 

för avsikt att jämföra skillnaderna i lekmiljön i förhållande till barnens ålder. 

 

Dataproduktion  
 

Det första vi gjorde var att sammanställa frågor till en provintervju som vi utförde på en för 

oss känd förskola. Med denna som grund omstrukturerade vi intervjufrågorna och valde att 

diskutera kring bilderna först istället för sist. Eftersom vi upplevde att vi fick svar som inte 

stämde överens med vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Efter det tog vi kontakt med respektive förskola och avdelning per telefon för att ställa en 

förfrågan om deltagande i studien. Vi ville att en förskollärare skulle delta i studien då vi tror 

att de har ett annat synsätt på lekmiljön än en barnskötare på grund av sin pedagogiska 

utbildning. Eftersom man i förskolan arbetar i arbetslag tror vi att den pedagog vi intervjuar 

kan komma att framföra inte bara sin syn på lekmiljöns utformning, utan eventuellt hela 

arbetslagets. Men detta är inget som vi kan veta med säkerhet. 

 

För att ha en bakgrund till våra intervjuer valde vi att börja med att observera hur 

avdelningarna ser ut, för att själva få en uppfattning om hur lekmiljön ser ut på avdelningen, 

så att vi har en konkret bild av den intervjuades arbetsplats och hur den miljö hon kommer att 

beskriva i intervjun ser ut. Samtidigt dokumenterade vi lekmiljön med digitalkamera. Dessa 

bilder användes som diskussionsmaterial under intervjuerna. I samband med att vi tog korten 

på respektive avdelning lämnade vi ett brev med information för att underlätta samarbetet 

mellan oss och informanten (se bilaga 2). Vid detta besök bokade vi även tid för intervju.  

 

Vid intervjun deltog vi båda två, en som skötte själva intervjun och en som satt med som 

bisittare. Det var alltid samma person som ställde frågorna vid alla fyra intervjuer.  Kvale 

(1997) konstaterar att bandinspelning är en vanlig metod för registrering av intervjuer. Vi 

valde därför att använda oss av bandspelare för att underlätta upptagningen av intervjuerna. 

När vi skrev ut intervjuerna märkte vi att vissa begrepp, som t.ex. ”inbjudande och lockande”, 

nämndes av alla informanter som ett sätt att beskriva hur de vill ordna i lekmiljön. Vi valde att 

skicka ut ett mail för att se om de kunde utveckla begreppen. Anledningen till att vi skickade 
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ut just ett mail var att vi ville ge informanten tid att tänka över frågorna och få väl 

genomtänkta svar. Vi fick svar av tre av de fyra informanterna. 

 

Bearbetning 
 

När intervjuerna var klara lyssnade vi på inspelningarna och skrev ut dem så noggrant vi 

kunde. Efter att vi skrivit rent intervjuerna har vi försökt att dela upp materialet i olika 

temaområden som vi tyckte utmärkte sig och var relevanta i förhållande till vårt syfte. Sedan 

tittade vi noggrant på exakt vad de olika informanterna uttryckte om de olika temaområdena. 

Detta sammanställdes sedan i ett resultat med fem olika temaområden med en kort 

sammanfattning efter varje.  

 

Etiska ställningstaganden 
 

I vår första telefonkontakt med förskolorna informerade vi om studiens syfte och att 

deltagandet var frivilligt. Olsson och Sörensen (2001) skriver att personen som ska ingå i 

projektet ska få information så att denne kan ge sitt samtycke. Vid den första personliga 

kontakten valde vi att lämna ett brev (bilaga2) till informanten där vi återigen informerade om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kan välja att avstå från att medverka i 

studien och att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Våra e-mail adresser och 

telefonnummer fanns med för att underlätta kontakten med oss. Vid intervjutillfället 

informerade vi återigen om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt och om 

konfidentialiteten. Kvale (1997) menar att konfidentialitet i forskning innebär att man skyddar 

undersökningspersonerna genom att se till att identifierbar data inte redovisas för obehöriga. I 

vårt resultat har vi valt att benämna alla informanter med kvinnliga namn, för att inte röja 

vilket kön informanten har, eftersom det inte är relevant i förhållande till vårt syfte.  

Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) beskriver i sina etikregler fyra 

huvudkrav att förhålla sig till när det gäller humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Vi 

har haft tre utav dessa fyra huvudkrav som underlag när det gäller etiska ställningstaganden i 

vår studie.  

o Informationskravet - innebär att forskaren informerar informanten om studiens syfte, 

samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Vidare 
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står det att den projektansvariges namn och institutionsanknytning skall ingå i 

informationen för att underlätta kontakt med ansvarig forskare. 

o Samtyckeskravet – innebär att de som deltar i studien själva har rätt att styra över sin 

medverkan. 

o Konfidentialitetskravet – innebär att personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 

att andra inte kan ta del av dem. 

 

Validitet 
 

En åtgärd som vi vidtagit för att höja kvaliteten i vår studie är att vi i förväg besökt 

förskolorna för att få en uppfattning om den miljö våra intervjupersoner talar om, samt att vi 

har fotografier som visar miljön och inte bara intervjuerna att grunda våra resultat på. Vi har 

sett det de talar om. Vi har därmed flera utgångspunkter som stödjer vårt resultat. Larsson 

(1994) redogör för tekniken triangulering som innebär att man i en empirisk studie har flera 

källor till grund för sin framställning. Om dessa källor stämmer överens är det ett tecken på 

validitet. Vi upplevde också att de svar vi fick från informanterna kändes trovärdiga och 

ärliga, eftersom de själva visade på brister i sin verksamhet och inte bara berättade om 

förtjänsterna. 

 

Resultat 
 

Resultatet är uppdelat i fem olika teman som beskriver pedagogens tankar och reflektioner 

kring lekmiljön inomhus på förskolan. Till varje tema finns en kort sammanfattning för att 

förtydliga de mest centrala resultaten. Temaområdena har följande rubriker där vissa av dem 

har olika aspekter beskrivna: 

o Material 

– Ordning  

– Placering/tillgänglighet/förvaring 

o Pedagogens påverkan på barngruppen för att skapa en bra lekmiljö  

o Lokaler, rum och ytor  

o Förändringar i lekmiljön 

– Pedagogens påverkan på lekmiljön - vad och varför 

– Barnens möjlighet till påverkan i lekmiljön 
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o Lekmiljö för pedagogen – vad fäster sig pedagogen vid  

o Jämförelse observationer - intervjuer 

 

Vi har valt att ge våra informanter fingerade namn: Britt, Moa, Tina och Sara, för att göra det 

lättare för läsaren att förstå vem som säger vad.  

Vi börjar med att kort beskriva hur avdelningarna ser ut lokalmässigt samt hur många barn 

som finns på avdelningarna, för att ge läsaren en tydligare bild av avdelningarnas struktur 

samt att underlätta förståelsen av vad pedagogerna menar och uttrycker i resultatet. Med i 

beskrivningen finns enbart de rum som är avsedda för lek. 

o Britts avdelning består av ett stort rum med vikvägg, tre små rum samt tillgång till en 

lekhall. 21 barn går på avdelningen. 

o Moas avdelning har två större rum och tre små rum, även hon har tillgång till lekhall. 

21 barn går på avdelningen. 

o Tinas avdelning har ett stort rum med vikvägg, tre små rum och tillgång till lekhall. 19 

barn går på avdelningen. 

o Saras avdelning har varit två avdelningar men är nu hopslagen till en avdelning. De 

har två stora rum varav ett med vikvägg, ett rum som genomfartsrum samt tre små rum 

och ett mellanstort rum. 40 barn går på avdelningen. 

 

Material 
 

Ordning  

 

De vuxna vill gärna sortera och kategorisera lekmaterialet i backar och lådor. Men Britt tror 

egentligen inte att det har någon betydelse för barnen hur leksaker och byggmaterial är ordnat.  

 

De hittar ju oftast det de vill leka med ändå. (Britt)  

 

Moa och Saras tanke med sin kategorisering av lekmaterialet i olika backar och lådor är att 

det ska skapa ordning i lekmaterialet. De tror att det inbjuder mer till lek om lekmaterialet är 

sorterat. Men de upplever att det aldrig blir riktigt som de har tänkt det.  Barnen flyttar runt 

saker i sin lek och när de städar efter leken städar de på sitt vis och allt hamnar inte där 

pedagogen har för avsikt att det ska vara. För att försöka skapa ordning brukar Moa 

tillsammans med sina kollegor introducera nytt material genom olika rollspel för barnen, detta 

 15



för att försöka visa barnen hur de ska använda leksakerna. Ett annat alternativ för att skapa 

ordning kring leksaker som byggmaterial, duplo och bilar skulle kunna vara att ha det inlåst i 

förrådet tillsammans med material som innehåller mycket smådelar, men som hon uttrycker 

det.  

 

Alltså då blir det ju inte levande, det finns ju inte en leksak framme liksom. (Moa) 

 

Sara tycker att det inbjuder mer till lek om man har lite ordning på materialet och att det är 

svårt att ha framme för mycket material på en gång för då blir det rörigt för barnen. Samtidigt 

uttrycker både hon och Tina att det inte får vara för välordnat, det ska vara lite slarvigt så att 

barnen vågar använda det. Men det får inte vara för stökigt då lockar det inte heller barnen till 

att leka, om allt ligger huller om buller. 

 

Då tar det lusten ur barnen, då vill de inte heller. (Tina) 

 

Placering/tillgänglighet/förvaring 

 

Britt, Tina och Sara tycker att presentationen av materialet är väldigt viktig. Barnen ska lätt 

kunna se vad som finns, materialet ska visas upp och göras tydligt, det ska finnas på låga 

hyllor i barnens höjd så att de slipper komma och fråga de vuxna.  

 

Barnen ska komma in i ett rum, att först få en god överblick, alltså snabbt, vad 

finns det för material. (Tina)  

 

Till skillnad från de övriga tre har Moa mycket av det material som innehåller smådelar 

instängt i ett större förråd och barnen får be om det de vill leka med. Hon menar att mycket av 

det materialet är inlåst på grund av att det är så mycket barn och att vissa inte leker ordentligt. 

Det fungerar inte riktigt att ha det framme för saker går sönder och blandas ihop. Upplevelsen 

är ändå att barnen är inspirerade att leka. 

 

De vet vad som finns liksom. (Moa)  
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Sammanfattning 

 

Pedagogerna strävar efter att skapa ordning i lekmaterialet genom att kategorisera och sortera. 

De tror att det inbjuder mer till lek om materialet visas upp och görs tydligt. Samtidigt får det 

inte vara tipp topp, då lockar det inte heller till lek. Det ska vara lite slarvigt så att barnen får 

lust att leka med det. Att det känns tillåtande för barnen. Materialet ska vara lättåtkomligt för 

barnen så att de slipper komma och fråga. Detta kan jämföras med Nordin – Hultman (2004) 

som menar att material som är tillgängligt ofta är lågt och centralt placerat i rummet och det 

som är otillgängligt och sällan används är placerat högt upp och där barnen inte kommer åt 

det. Hon påpekar vidare, på grundval av sina observationer att oftast är det material som är 

otillgängligt för barnen det material som lätt skapar oordning, så som småsaker t.ex. pärlor.  

Hon upplever att mycket material är otillgängligt för barnen. Detta beskrivs också tydligt av 

Moa, som har mycket av materialet placerat så att barnen får komma och be om det. 

 

Pedagogens påverkan på barngruppen för att skapa en bra lekmiljö 
 

Britt och Moa menar att när man har två verksamheter i samma rum får man begränsa hur 

många barn som vistas i rummen samtidigt för att försöka hålla ned ljudnivån. Britt uttrycker 

också att om man har en stor barngrupp får man försöka dela upp den över de olika rummen 

på avdelningen. Då kan en lekhall vara bra att tillgå. Även Moa och Tina värdesätter att ha en 

lekhall, just för att där kan barnen få springa och röra på sig, något som inte är tillåtet inne på 

avdelningarna. Moa tycker att man får styra mycket som personal för att få en tillfredställande 

miljö, var man kan leka, hur länge man ska leka och även visa hur man ska leka. För att 

försöka få lugn och ro och mindre stressade barn har avdelningen en regel som säger att man 

måste leka minst femton minuter med samma leksak. Detta upplever personalen har varit 

positivt då barnen nu känns mindre lekstressade. Även Britt menar att de ibland försöker styra 

barnen genom att tala om för dem var och med vad de ska leka.  

 

Men sen så, säger vi till dem att de ska leka med en viss sak på ett visst ställe så 

gör de ju det i och för sig, det varierar lite hur fritt vi låter leken gå. (Britt) 

 

Tina och Sara reflekterar över att det är viktigt att också styra vilka barn det är som får 

tillgång till de olika rummen t.ex. lekhall, kuddrum det får inte bli samma barn hela tiden.  
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Och sen ett tag var det mest de stora som fick tillgång till det då, vi har fått styra så 

att även de yngsta kommer in. (Sara) 

 

Sammanfattning 

 

För att alla ska må bra och för att man ska orka både som barn och vuxen strävar pedagogerna 

efter att det ska vara lugnt på avdelningarna och i lekmiljön. Campner och Persson (2000) 

betonar att det krävs både hänsyn och lugn och ro för att ge utrymme åt de många olika 

aktiviteter som kan pågå samtidigt på förskolan. 

Lugn och ro försöker pedagogerna åstadkomma genom att på olika sätt styra barngruppen. De 

anpassar antal barn som vistas i de olika rummen och delar upp barnen i grupper. Men de 

försöker även styra hur länge samt var barnen ska leka. 

 

Lokaler, rum och ytor 
 

Britt och Tina upplever att de har för små lokaler och för få rum för att skapa en 

tillfredställande lekmiljö för barnen. De vill ha mer yta och fler smårum. Sara uttrycker att det 

egentligen inte finns så många små rum på avdelningen. Britt och Tina anser att det är trångt 

lokalmässigt, lokalernas storlek och yta stämmer inte överens med de stora barngrupperna. 

Moa upplever till skillnad från de övriga tre att de har bra lokaler med många smårum och 

tillfredställande ytor. 

Pedagogerna upplever att barnen har stort behov av avskildhet och rum där de kan få komma 

undan lite grann och stänga dörren om sig, känna att de kan få vara lite ifred.  

 

De vill ha utrymmen, de vill ha många smårum tror jag, att man kan erbjuda att de 

kan stänga dörren om sig. Det ska inte vara öppna dörrar. Jag tror barn vill gå och 

kunna stänga om sig och vara ifred. (Tina) 

 

Moa ser att barnen har behov av att dra sig undan i smårum, för att kunna ta med sig material 

och sitta och leka ifred från andra barn. Hon tycker också att det är viktigt att man tänker på 

hur och vad rummen ska användas till och hur många man får vara.  
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På grund av utrymmesbristen kombinerar pedagogerna rummen till olika ändamål t.ex. som 

Tina som har ett rum för både bygg- och målarmaterial. Britt har kombinerat mysrum med 

dockrum och ett läsrum fungerar även som vilorum där även datorn är placerad.  

 

Det är olika tillfällen på dagen, ibland får det bli dataspel och ibland får det bli 

sagoläsning. (Britt)  

 

Britt menar också att det kan bli svårt för barnen att koncentrera sig när många barn vistas i 

samma rum. Moa påpekar att när man har två verksamheter i samma rum så blir ljudnivån 

gärna för hög på grund av att det kan bli många barn som vistas där samtidigt. För att försöka 

minska ljudnivån och göra det lättare för barnen att koncentrera sig försöker Britt och Moa att 

begränsa antalet barn som vistas i rummet samtidigt. 

 

Praktiska saker som vila, sagoläsning och måltider är utrymmeskrävande och ses som ett 

hinder i arbetet att inreda för en bra lekmiljö. Genom att det kräver madrasser och bord och 

fler rum, det är dock nödvändigt för en fungerande verksamhet.  

 

Det kunde ha varit en fördel att ha varit en liten mindre barngrupp, då skulle man 

inte behöva ha lika mycket bord heller, som först och främst är till för måltider då. 

(Britt) 

  

Tina menar att de får se till den mest praktiska lösningen när det gäller vilan, madrasserna 

kräver en stor golvyta, denna yta kunde annars ha inretts för lek. Sara uttrycker dock att de har 

försökt skapa mer lekyta genom att ta bort vissa bord. Hon upplever även att vissa lokaler blir 

till genomfartslokaler och korridorer. Dessa blir svåra att anpassa till en bra lekmiljö. 

 

Pedagogerna har många idéer på hur de skulle vilja utveckla lokalerna om det fanns mer yta 

att tillgå. Britt vill ha temainriktad verksamhet i ett rum samt ett snickarrum. Moa skulle vilja 

ha ett rum för dockteater där man kan använda sig mycket av sagor. Tina vill ha många rum, 

ett för bygglek, ett för vattenlek och ett målarrum osv. Sara vill ha många krypin och kojor. 
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Sammanfattning 

 

Tre av de fyra pedagogerna vi intervjuade tycker att lokalerna på förskolan är alldeles för små 

i förhållande till barngruppen. De skulle vilja ha fler smårum, då de anser att barnen behöver 

avskildhet för lek, att de kan få gå in i ett rum och stänga dörren om sig.  De Jong (1996) 

framhåller vikten av att utformningen av förskolans lokaler ger barnen möjlighet att vara ifred 

och ostörda, samt att det finns plats för lek i olika stora grupper. En trång miljö kan ge upphov 

till konflikter barnen emellan. För att få rum med alla olika sorters verksamhet får 

pedagogerna ofta kombinera rummen till olika saker som t.ex. bygg- och målarrum. Praktiska 

saker som vila och måltider känns som ett hinder i utformningen av lekmiljön då det oftast får 

bli den mest praktiska lösningen som får råda. 

 

Förändringar i lekmiljön 
 

Pedagogens påverkan i lekmiljön - vad och varför 

 

De förändringar som görs på förskolorna av pedagogerna är relaterade till hur barnen leker. 

Pedagogerna ser hur rum och material används av barnen och försöker därefter ändra i 

lekmiljön så att den kan utnyttjas på ett ännu mer tillfredställande vis.  

 

Det blev mycket att de sprang med materialet, då sa vi att det får vi ändra på när vi 

såg hur de lekte, så då tänkte vi att då har vi den här rolleken här, i och med att det 

här materialet liksom går ihop lite. (Sara)  

 

Tina kände att det fanns behov av ett byggrum då barnen var intresserade av konstruktionslek. 

För att de äldre barnen skulle kunna spara sina byggen och få ha dem ifred från de små så 

flyttade de in byggmaterialet i målarrummet. Britt har satt upp en vikvägg för att få ned 

ljudnivån på avdelningen, för att lekmiljön skulle bli lugnare och bättre. Detta gav barnen en 

dockvrå som kändes luftigare än den tidigare som fanns i ett vanligt litet rum.  

När det gäller materialet försöker alla fyra pedagogerna att köpa in nytt men även att byta ut 

materialet ibland, detta för att det ska locka barnen till lek.  

Britt, Moa och Tina uttrycker att förändringar i miljön styrs mycket av hur ekonomin ser ut.  
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Så det var egentligen då, när vi märkte att nu känns behovet större och när det 

fanns pengar också, det är ju framförallt det. (Moa)  

 

Moa upplever att de ändrar i miljön hela tiden, den senaste tiden har de satsat mycket på färg 

och målat om i många av smårummen så att det blir lite roligare, mysigare och trivsammare. 

Hon uttrycker att förändringar i lekmiljön inte bara är att köpa in nya leksaker, utan det 

handlar om att förändra i miljön runt omkring oss, med färg, gardiner mm. 

Britt och Moa upplever att de har mycket idéer när det gäller utformningen av lekmiljön men 

Britt säger också att det kan vara svårt att ändra i en miljö som redan är planerad. Det är 

ganska inrutat med dockvrå, målarrum mm. Tina uttrycker att en orsak till att förändringar 

kan ta lång tid att genomföra är att man i arbetslaget inte alltid har samma vision om hur 

lokalerna ska användas. 

 

Det här rummet har vi inte heller riktigt, vi vill ha det, eller vi är lite oense ska jag 

säga. Två av tre vill ha det som ett sinnesrum och den tredje vill det inte. Så därför 

har vi inte kommit så mycket längre. Vi är inte överens om vad vi vill ha det till. 

(Tina) 

 

Barnens möjlighet till påverkan i lekmiljön 

 

Gemensamt för alla pedagoger är att barnen inte har någon större möjlighet att påverka i 

lekmiljön. Den förändring som barnen gör i sin miljö är att flytta runt möbler och saker för att 

bättre passa deras lek.  

 

De ändrar ju om efter sin lek, det är därför de flyttar med sig grejer överallt. (Sara)  
 

Britt uttrycker att om de får möjligheten att flytta på saker och ting så har de lättare att 

påverka miljön. 

 

De är ju egentligen bättre på att konstruera en miljö. De vet ju vad de vill ha. (Britt) 

 

Tina säger till skillnad från de övriga förskollärarna att barnen får möjlighet att påverka 

inköpen av nytt material. De får sitta med och önska vad de vill ha. Medan Britt och Moa 

uppger att de är dåliga på att fråga barnen om de har förslag eller så. Moa reflekterar dock 
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över att man kanske skulle låta barnen vara med mer när man gör förändringar. Hon påpekar 

att man som pedagog ändå är lyhörd för vad barnen vill och vad de pratar om. De tycker att de 

själva kan se vad barnen är intresserade av och försöker utveckla barnens intressen även om 

barnen inte själva är med och förändrar.  

 

Det är ju ändå de hela tiden som styr, fast de säger det inte, det är vi som ser vad de 

tycker liksom. (Moa) 

 

Sammanfattning 

 

Förändringar i miljön görs utefter hur barnen använder den. Pedagogerna ser hur barnen leker 

och ändrar därefter i miljön efter barnens intressen och behov. Campner och Persson (2000) 

menar att det är pedagogens uppgift att vara lyhörd och ta vara på barnens intressen för att 

utveckla deras lek. 

När det gäller förändringar i materialet byter det ut och köper in nytt för att locka barnen till 

lek. Tre av pedagogerna uttrycker samtidigt att förändringar ofta styrs av ekonomin. Barnen 

påverkar sin lekmiljö genom att de flyttar runt möbler och material och förändrar på så sätt i 

den.  

 

Lekmiljö för pedagogen - Vad fäster sig pedagogen vid 
 

Lekmiljö för pedagogerna handlar om två centrala begrepp - inbjudande och lockande.  

 

Inbjudande och lockande miljö för mig kan väl gå ihop lite grann, det bästa är om 

de kompletterar varandra. (Moa)  

 

Moa betonar att lekmiljö inte bara är leksaker och material utan även att det är viktigt att ha 

en trivsam och stimulerande miljö som inbjuder, att det är viktigt med färger, lampor, möbler 

och gardiner. Lockande handlar mer om materialet/leksaker, att de är roliga och intresserar 

barnen, vilket gör att de vill leka med dem. 

Britt säger att en inbjudande lekmiljö innebär att själva lokalen har en ljus färgton, leksaker 

som lockar till lek, de skall vara intressanta för barnen och varierande beroende på intresse. 

Det är också viktigt att det finns lugna vrår, ett bra ställe att sitta på med spel och liknande. 

Sara säger att lekmiljö ska locka och inspirera. Med det menar hon att lekmiljön ska ändra sig 
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och inte vara samma jämt, att leksaker kanske byts ut ibland när man märker att de inte 

används. Inbjudande för barnen blir det när det inte är för mycket saker, de ska kunna se vad 

som finns och det ska vara lätt för barnen att ta.  

 

Kommer det in barn ska de liksom bli sugna på att göra något, när de kommer in, 

det är lekmiljö tycker jag. (Sara)  

 

Den ska också vara tillåtande, det ska få vara lite rörigt.  

 

Kommer man utifrån ska man bara oj! Fast är man med där så vet man ju liksom… 

(Sara) 

 

För Tina innebär inbjudande och lockande att lekmaterialet ska vara roligt och locka barnen 

till att vilja leka med dem. De ska vara hela och rena.  

 

Ligger det halvtrasiga, slitna leksaker lite huller om buller så lockar det knappast 

till att röra dem. (Tina) 

 

Hon tycker även att presentationen av materialet är viktig för att det ska inbjuda och locka, 

sakerna ska finnas inom barnens räckvidd, i deras höjd. Det ska också bytas ut med jämna 

mellanrum. 
 

Britt, Moa och Tina uttrycker hur viktigt det är att själva vara med i leken och stötta de barn 

som inte kan leka för att få en god lekmiljö. Det gäller att själv vara fantasifull, positiv till lek 

och visa dem hur det går till att leka med andra barn och vad leksaker ska användas till. 

Genom att ha leksaker som intresserar barnen och är roliga att leka med kommer leken igång 

lättare. 

 

Sammanfattning 

 

Lekmiljö för pedagogerna handlar om två begrepp – inbjudande och lockande. Lockande 

handlar om materialet att det ska finnas intressant och roligt material som varieras. Barnen ska 

lätt kunna se vad som finns att tillgå och det ska vara lättåtkomligt. Medan inbjudande mer 

handlar om miljön i sig att lekmiljön ska vara tillåtande, det får bli stökigt. Men lekmiljö är 
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för en utav pedagogerna inte bara leksaker utan även färg, lampor, gardiner och möbler. Det 

ska kännas trivsamt och mysigt.  

 

Jämförelse observation - intervju 
 

Vi upplever utifrån det vi har sett att Saras avdelning till skillnad från de andra tre har mer 

genomtänkta rum. Man kan utläsa rummens syfte i utformningen av lekmiljön. Men 

samtidigt, som hon uttrycker det i intervjun, så kräver dessa rum vuxennärvaro för att de ska 

användas till det som pedagogen har för avsikt att det ska användas till. 

Moa uttrycker i intervjun att hon har ”drömlokaler” med många smårum och bra ytor 

anpassade för lek. Britt och Tina anser däremot att de tycker deras lokaler är för små. Men vi 

har sett och upplever att deras lokaler i stort sett är likvärdiga, om man ser till den 

sammanlagda ytan.  

Moa framhåller i intervjun att lekmiljö inte bara är leksaker och material utan att det även 

handlar om att man har en trivsam och stimulerande miljö som inbjuder. Hon poängterar 

vikten av färg i rummen och smådetaljer som mysiga lampor och fina gardiner. I de andra tre 

pedagogernas intervjuer framkommer inte detta alls. Vi kunde även se detta tydligt när vi var 

ute på förskolorna. Vi såg klart att Moas avdelning använt sig mycket av färg och mysig 

belysning för att få en trivsam miljö. 

Moa säger i intervjun att hon har mycket material placerat så barnen får be om det. Och vi 

kunde se, precis som hon sa, att de hade begränsat med leksaker framme. Sara menar däremot 

att en miljö gärna får vara tillåtande och lite rörig. Detta kunde vi se tydligt, det fanns mycket 

material framme för barnen att leka med, och lekmiljön kändes tillåtande.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att detta är ett resultat som binder ihop det som vi 

observerade i lekmiljön med det som informanten uttrycker i intervjun. Resultatet visar till 

viss del att det informanten beskriver om sin lekmiljö också syns i deras miljö. 

 

Diskussion 
 

Vi ser en stor överensstämmelse mellan våra egna iakttagelser och intervjuresultat och den 

forskning på området som vi tagit del av. Med andra ord - vår studie innebär en bekräftelse av 

tidigare forskning, både när det gäller miljöns utformning och pedagogernas tankar om den. 
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Det finns inget som direkt skiljer sig, vi har inte kunnat se några nya perspektiv på 

pedagogens roll och medvetenhet i lekmiljön utifrån den forskning och teori som vi nämner i 

studien. Men vi har i vår studie visat på konkreta detaljer när det gäller utformning av lokaler 

och placering av material. 

 

Vi har tydligt kunnat se att barnen inte har någon större inverkan på sin lekmiljö. Vi menar 

med detta att den enda förändring barnen gör är att flyttar möbler och material för att skapa 

nya miljöer för lek. Förändringarna i miljön görs av pedagogerna själva. De är lyhörda för vad 

barnen vill och är intresserade av och förändrar därefter miljön. Detta kan jämföras med 

Engdahl m.fl. (1998) som också framhåller i sin studie att barnen har inflytande på miljön, 

men att det inflytandet är begränsat och mycket hårt styrt av pedagogerna. Barnen påverkar 

miljön endast genom sin lek. Nordin – Hultman (1998) betonar att om vi vill att barnen ska 

kunna vara aktiva och utvecklas i lekmiljön måste vi ha aktiva miljöer för dem att vistas i. 

Hon menar med detta att det finns en risk att man genom att flytta runt inredning och material 

bara tror att man förändrar i miljön. Men rummet har bara förändrats marginellt. Hon 

framhåller att det för barnen fortfarande kommer vara samma rum, det tillför inte barnen 

något nytt, i den meningen att de får något nytt att utforska. Vi tror att man som pedagog ofta 

nöjer sig med hur miljön ser ut, men för att den ska utvecklas måste man tillföra nya 

spännande saker till miljön, inte bara förändra den på ”ytan”. Det är ju viktigt precis som 

pedagogerna nämner att barnen får flytta runt på material och möbler för att få en 

tillfredställande lekmiljö till sina olika lekar. Men vi tror också att det är viktigt att pedagogen 

konstruerar miljöer som skapar lek, kreativa miljöer där barnen får vara med och påverka. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) understryker hur viktigt det är att barnen är 

delaktiga i utformningen av den pedagogiska miljön och att man ser till deras erfarenheter, 

intressen och önskningar. Vi ser att pedagogerna är lyhörda för barnens önskningar och behov 

genom att de studerar barnens lek och därefter själva förändrar för att ytterligare stimulera 

leken. Men hur kommer det sig att barnen inte är delaktiga i utformningen av sin egen 

lekmiljö? En pedagog uttrycker i intervjun att barnen egentligen är bättre på att konstruera en 

lekmiljö. Vi saknar en dialog där pedagogen och barnen tillsammans diskuterar fram en 

lösning när de står inför förändringar i lekmiljön som t.ex. när de skall inreda ett nytt rum 

eller köpa in nytt material. Campner och Persson (2000) uttrycker att det är viktigt att barnen 

får känna sig delaktiga och ha inflytande över de beslut som fattas. Kan avsaknaden av 
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barnens delaktighet bero på rutin och att leken ses som en så självklar del av verksamheten att 

man inte reflekterar över lekmiljön som en del som behöver utvärderas och planeras? 

 

Som vi tidigare nämnt uttrycker Hjalmarsson (1994) i sin studie att miljön många gånger tas 

för given. Personalen verkar inte prioritera den fysiska miljön vid planeringar och 

utvärderingar. Detta är något som även vi saknar, en utarbetad form för planering och 

utvärdering av lekmiljön. Lekmiljön tycks inte planeras och utvärderas på samma sätt som 

annan pedagogisk verksamhet. Beror det på utomstående faktorer som bristen av lokaler, tid 

och pengar? Nordin – Hultman (1998) pekar på en annan orsak till att miljön inte förändras 

och utvärderas. Mycket handlar om den tradition som råder i förskolan. Som ny pedagog i 

förskolan förs man in i en tradition av hur saker, rum och tid ordnas på avdelningen, en miljö 

som redan finns där, färdig och klar. Den förändras bara långsamt och nästan omärkligt. De 

Jong (1996) menar att genom att besöka andra förskolor i den egna kommunen men även 

utanför kommungränsen, där andra traditioner finns, kan man få nya idéer och infallsvinklar. I 

vårt resultat beskriver en av pedagogerna att det är viktigt att man tänker på hur och vad 

rummen skall användas till. De Jong poängterar också att god kvalitet i verksamheten innebär 

att personalen ökar sin medvetenhet när det gäller användandet av material och miljö. Ett sätt 

för att öka medvetenheten är att studera planlösning och hur rummen används av barnen samt 

att observera barnen i leken. Ytterligare ett sätt är att intervjua barnen, de har synpunkter på 

sin miljö som är viktiga att ta till vara. 

 

Vi har fått uppfattningen att pedagogerna tycker det är viktigt med lugn och ro på avdelningen 

och att de för att åstadkomma detta måste styra barnen på olika sätt för att få en fungerande 

verksamhet. I Kvalitet i förskolan (2005) konstateras att stora barngrupper kan utgöra ett 

hinder, då man måste styra verksamheten för att den skall fungera. Två pedagoger uttrycker 

att de har för stor barngrupp i förhållande till lokalerna. Är det för att känna att de måste hålla 

lugn på avdelningen som de delar upp grupperna, begränsar antalet barn som får vistas i 

rummen samtidigt, hur länge de ska leka osv. eller är det så som mycket tidigare forskning 

visar att man helt enkelt har för stora barngrupper på förskolorna? Och för att klara av den 

situationen med små lokaler och många barn måste man skapa regler och styra barngruppen 

för att få lugn och ro och en tillfredställande lekmiljö för barnen. Genom alla dessa 

begränsningar kanske barnen hindras i sin lek. Ordningen och lugnet kanske blir på bekostnad 

av barnens lek och utveckling. De Jong (1996) betonar att en trång miljö kan ge upphov till 

stress och konfliktskapande. Vi kan se att pedagogerna saknar många smårum där barnen kan 
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få vara ifred och leka ostört. Är det för att barnen idag blir stressade av att vistas i trånga 

lokaler med många barn och att de får samsas om utrymmet att leka på som gör att de behöver 

fler smårum och krypin på avdelningarna för att kunna leka avskilt? 

 

Ehn (1983) påpekar att förskolan som institution verkar vara ordningsfixerad. Barn på 

förskolan disciplineras genom olika sorters ordning - tidsmässiga, rumsliga och funktionella. 

Med det menar han att dagarna ofta är indelade i tider och att varje sak har sitt utrymme i 

hyllor, lådor och skåp, varje aktivitet har sin plats på avdelningen t.ex. måla i målarrummet, 

snickra i snickarrummet. Meningen med denna struktur på förskolan är av pedagogerna att 

skapa ordning för barnen. Hos våra informanter framträdde begreppen ordning och styrning 

väldigt tydligt, både när det gäller materialet och barngruppen. Vi funderar kring denna 

ordning och dess betydelse för lekmiljön. Barnen avbryts hela tiden i sin lek för att plocka upp 

saker efter sig eller blir avbrutna för att nu är det utevistelse på schemat. Kan det vara en 

outtalad rädsla hos personalen för att tappa kontrollen över barnen och situationen? Ehn 

menar att kaos även i vissa situationer kan representera kreativitet och förnyelse men att 

”kaos” i förskolan ofta uppfattas som något negativt. Vi anser att man kanske skulle släppa 

lite på de outtalade regler och rutiner som härjar på förskolan och släppa in lite mer kaos för 

att få till en mer kreativ lekmiljö som inte är så inrutad för barnen.  

 

Studien har bidragit till att vi har fått en djupare inblick i hur pedagogen tänker och reflekterar 

kring lekmiljön. Vi har sett att pedagogerna i vår studie inte i så stor utsträckning låter barnen 

vara delaktiga i utformningen av miljön. Eftersom vi tycker det är viktigt att det syns att 

barnens intressen och behov tas till vara, vill vi i vårt framtida yrkesutövande trycka på värdet 

av samspel mellan pedagog och barn i utformningen av lekmiljön. För att åstadkomma detta 

samspel tror vi att man måste föra en aktiv dialog tillsammans med barnen som återkommer 

kontinuerligt. Låter man deras viljor och önskningar komma till uttryck tror vi att man kan få 

en verksamhet med mer delaktiga barn. 

 

Områden för fortsatt forskning skulle kunna vara att se på hur mycket förskolan egentligen 

styrs av de traditioner och rutiner som finns, och vilken inverkan dessa har på utformningen 

av lekmiljön. Våra informanter nämner i vår studie att praktiska saker som vila och måltider, 

ofta känns som ett hinder för att skapa en bra och tillfredställande lekmiljö. Vi finner detta 

intressant eftersom även Nordin – Hultman (1998) uttrycker att förskolan präglas av 

traditioner. 
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Mycket av den tidigare forskning som finns kring lekmiljö och som vi använt oss av i vår 

studie går åtta till tio år bak i tiden. Vår studie förefaller sig se likadan ut som tio år gammal 

forskning gör. Vi ställer oss frågan hur det kommer sig att man inte kan se någon större 

förändring i lekmiljön över en så pass lång tid som tio år? Förändras den inte alls eller sker 

det så långsamt att det nästan är omärkbart? 
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Bilaga 1 
Intervjuprotokoll 
 
Fotografier som underlag 
 

- Berätta om den här bilden, hur kommer det sig att det ser ut så här?  
- Hur länge har det sett ut just så här? 
- Berätta om något du är nöjd med på den här bilden? 
- Är det något du skulle vilja förändra på den här bilden? 

 
Pedagogens syn på lekmiljön 
 

- Hur ser du/ni på ordet lekmiljö, vad innebär det för dig/er? 
- Vad betyder lekmiljö för barn? 
 
- Hur påverkar barnen lekmiljöns utformning? 
- När ändrade du/ni något i lekmiljön senast? – Och varför? – Hur upplevde du/ni att 

resultatet blev? 
- Tycker du/ni att ni har lokaler som är anpassade för lek? (Stora/små rum, för få rum, 

rummens placering i förhållande till varandra m.m.) – Varför upplever du/ni det så? 
- Hur ser du/ni på lekmaterialets betydelse? – Spelar det någon roll var det finns 

någonstans och hur du/ni presenterar det? 
 
Avslutande frågor 
 

- Om du/ni fick fria händer att skapa en ny lekmiljö helt förutsättningslöst, hur skulle 
den se ut? 

- Vi har inga mer frågor. Är det något du/ni vill tillägga eller kommentera innan vi 
avslutar intervjun? 

 
Tack för din/er medverkan! 
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Bilaga 2 
 

 
 
 
Hej! 
 
Angående er medverkan i vår studie så vill vi på detta sätt ge er möjlighet att nå oss om det är 
något som ni undrar över inför eller efter intervjun. 
 
Syftet med undersökningen har vi redan nämnt i vår telefonkontakt men vi kommer att beröra 
det mer innan vår intervju med er. 
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och ni kan om ni så önskar välja att avstå från att 
medverka i studien när som helst. 
 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, inga namn på personer eller förskolor 
kommer att nämnas i den färdiga uppsatsen. 
 
Vill ni ta del av den färdiga uppsatsen ht 2006 så går det naturligtvis bra. 
 
Vi är tacksamma för er medverkan. 
 
Camilla Sandblom                                                      Linnea Kjell 
xxxx-xxxxx                                                                xxxx-xxxxx 
xxx-xxxxxxx                                                              xxxx-xxxxxx 
camilla.sandblom@xxxxxxx.xx.xx                           linnea.kjell@xxxxxxx.xx.xx 
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