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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att studera den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lek och 

meningsskapande i två olika förskolor. Studien utgick från frågeställningarna, hur använder 

barnen artefakter i sin lek? samt vilka miljöerbjudande använder barnen i sin lek? Vi använde oss 

av observation med videokamera som metod för att undersöka detta på två olika förskolor, 

utifrån två perspektiv. Dessa var det sociokulturella perspektivet och perspektivet 

miljöerbjudande, där de centrala begreppen var artefakter och miljöerbjudanden som vi brukade 

som analysverktyg.  

Det som visades utifrån resultatet i det sociokulturella perspektivet var att barnen samspelade 

med varandra och de artefakter som fanns tillgängliga för att skapa en lek.  

Med utgångspunkt i perspektivet miljöerbjudande medförde resultatet i att olika lekhandlingar 

skapades av vad miljön erbjöd barnen samt att barnen sökte upp miljöerbjudanden i sin lek. 

Barnen samspelade med miljön för att skapa en lek.  

Slutsatsen av denna studie var att den fysiska inomhusmiljön har betydelse på olika sätt för 

barns lek och meningsskapande i förskolan.  

 

Nyckelord: förskola, observation, meningsskapande, artefakter, miljöerbjudanden.
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Inledning 

Som blivande förskollärare har vi under vår lärarutbildning och genom våra verksamhets- 

förlagda utbildningar kommit i kontakt med leken och den fysiska inomhusmiljön på olika 

förskolor. Vi har upplevt att många förskolor har små utrymmen att ha sin verksamhet på samt 

att barngrupperna har varit stora. Dessutom att barnen vistas till en stor del av dagens 

verksamhet inomhus och därför finner vi ett intresse av att studera lek i den fysiska 

inomhusmiljön mer ingående i denna studie. Vi vill utreda vilken betydelse den fysiska 

inomhusmiljön har för barnens lek och meningsskapande. Leken är en viktig del för barnen i 

deras utveckling vilket även Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (2010, s. 6) betonar och påpekar 

att förskolan ska erbjuda barnen en lockande och utmanande miljö.  

Denna studie är uppdelad i två delstudier. Johanna utgår från det sociokulturella perspektivet 

och utreder hur barnen använder artefakter i den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Jenny har 

som utgångspunkt perspektivet miljöerbjudanden, där hon utreder vilka miljöerbjudanden barnen 

använder i den fysiska inomhusmiljön. Vi vill betona att den fysiska inomhusmiljön i vår studie 

innefattar rum, möbler, utformning, artefakter och föremål. 

Vi vill tacka vår handledare Katarina Gustafson för hennes stöd och kommentarer under 

arbetets gång. Vi vill också tacka förskolorna som har deltagit i vår studie samt ett tack till 

varandra och våra familjer. 
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Bakgrund 

 

Denna uppsats handlar om att studera barns inomhuslek i förskolan, vilket utgör en stor del av 

barnens tid på förskolan. Leken ses som grunden för barnens utveckling och lärande i samspel 

med den fysiska inomhusmiljön och dess artefakter och föremål. Förskolan är en viktig plats för 

barnen där detta samspel kan möjliggöras (De Jong, 2010, s. 254). Vi använder oss av begreppen 

artefakter och föremål i examensarbetet. Men Elisabeth Nordin-Hultman (2011) använder sig av 

begreppet material i sin avhandling, där den pedagogiska miljöns betydelse studerats. Begreppet 

artefakter definieras som olika verktyg som skapas av människan (Säljö, 2000, s. 22― 23). 

Begreppet föremål definieras som både lösa och fasta som är ”möblerade” i miljön (Gibson, 

1979, s. 34).  

Utifrån samhällsdebatters perspektiv visar rapporter att barngrupperna har ökat under 2000- 

talet, det vill säga att det går fler barn i förskolan idag än tidigare. Det åskådliggör även att barns 

vistelsetid på förskolan har ökat, sedan maxtaxan infördes. Maxtaxa innebär att det finns en gräns 

för hur mycket varje barnfamilj ska betala i barnomsorg (Skolverket, 2012; Olsson & Wallström, 

2002; Dagens nyheter, 2011). I och med att många barn tillbringar mycket tid på förskolan, är det 

många barn som vistas i den fysiska inomhusmiljön samtidigt. Detta påvisar att den fysiska 

inomhusmiljön är ett ämne som är intressant att forska om, det vill säga dess betydelse för barns 

lek och meningsskapande.  

I Skolverkets allmänna råd (2012, s. 23―24) framhålls att utformningen av lokaler bör 

underlätta och stödja det pedagogiska arbetet för att utveckling ska vara möjlig för barnen. Miljön 

behöver också ge möjlighet till aktiviteter allt ifrån rörliga till stillasittande. Både lek och 

avkoppling ska vara möjlig i miljön som också bör vara överblickbar. Skantze (1989, s. 134) 

betonar att barnen måste få känna sig välkomna i det fysiska rummet där de kan uppleva med 

sina sinnen samt grovmotoriskt som att springa, krypa, hoppa och klättra och så vidare. Enligt 

Williams (2006, s. 32, 80) framkallar barnen mening i leken, utformar föreställda situationer samt 

utvecklar sin fantasi och bildar på så sätt kunskap.  

De Jong (2010, s. 254) menar att samspel mellan olika individer och den fysiska miljön pågår 

samtidigt fast på olika sätt. Aktiviteten hindras eller möjliggörs beroende på vilka val av plats och 

väg individen gör i den fysiska inomhusmiljön med bland annat artefakter och föremål. 

Enligt Björklid (2005, s. 21) innefattar den fysiska inomhusmiljön utformning, rum och 

möblering. I vår studie utgår vi från denna beskrivning av fysiska inomhusmiljön samt att den 

också innefattar de artefakter och föremål som är avsedda för barnens olika aktiviteter och lekar. 

Nordin-Hultman (2011, s. 50―53) beskriver även detta i sin avhandling.  

   Björklid (2005, s. 33―34) redogör för att barnen måste få möjligheter till att upptäcka och 

utforska den fysiska inomhusmiljön samt att ett rum kan både skapa begränsningar och 

möjligheter. Det är också viktigt att både avskildhet och plats erbjuds i det fysiska rummet. 

Vidare menar hon att utformningen av den fysiska inomhusmiljön bör vara flexibel och kunna 
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förändras utifrån vilken aktivitet som pågår i verksamheten, här ska barnen få vara delaktiga 

genom att aktivt ändra miljön utifrån deras villkor (Ibid, s. 39).  

   Annica Löfdahl (2002, s. 40) studerade barns lek och kamratkulturer i förskolan och framställer i 

sin forskning att leken är lustbetonad, frivillig och utan mål, vilket vår studie också utgår ifrån. 

Men även att leken inte är planlagd eller styrd av en vuxen utan barnen själva styr över leken 

vilket Hjorth (1996, s. 14) skildrade i sin avhandling där hon studerade hur barn uppfattar leken i 

förskolan. 

Leken är betydelsefull för att en gemenskap formas, där olika händelser och erfarenheter blir 

betydande för barnen. Genom att barnen har tillgång till ett varierat utbud av leksaker och 

aktiviteter lär de sig bland annat hur de kan ta sig in i leken, vilka regler som gäller, hur vänskap 

formas och hur leken kan fortgå och skyddas enligt Williams (2006, s. 32, 80). 

Flera forskare bland andra Löfdahl och Skantze betonar att i leken skapar barnen en förståelse 

och en mening utifrån situationerna de befinner sig i. Löfdahl (2002, s. 24, 43) definierar 

meningsskapande som ett vidare begrepp av lärande, att barnen skapar mening i leken tillsammans 

med andra barn, vuxna samt med de artefakter som finns i inomhusmiljön. Skantze (1989, s. 134) 

menar att med hjälp av sinnena skapar barnen mening i den fysiska inomhusmiljön. Genom sina 

handlingar, rörelse och med den egna kroppen relaterar barnen till den fysiska inomhusmiljön. 

Denna studie stödjer sig på Läroplan för förskolan Lpfö98 (rev. 2010, s. 6, 11), som påvisade 

att förskolan ska erbjuda barnen en god och trygg miljö där lek, lärande och utveckling utmanas. 

Vidare ska förskolan ge barnen möjlighet att skifta aktiviteter både i inomhus- och 

utomhusmiljön. Där får barnen använda sin kreativitet, egna idéer och fantasi i lek och lärande 

(Ibid, s. 7). 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att utreda den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lek och 

meningsskapande i två olika förskolor. 

 

Hur använder barnen artefakter i sin lek? 

 

Vilka miljöerbjudanden använder barnen i sin lek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Här nedan redovisas tidigare forskning kring miljöer i förskolan samt lekens betydelse i förskolan. 

Miljöer i förskolan 

Utomhusmiljön i förskolan 

   Det påträffas i litteratursökningen en del forskning kring utomhusmiljön i förskolan. Vi tar upp 

några av dessa i vår studie, för att belysa olika aspekter av miljön. Men även för att forskning 

kring den fysiska inomhusmiljön i förskolan var begränsad.  

I en artikel av Eva Änggård (2009, s. 231) om naturmaterial och miljöer som resurser i lek 

beskriver hon bland annat att leken i naturmiljön liknar leken inomhus men att naturmiljön 

inbjuder mer till fantasilekar. Naturmaterial i barnens lekar används för att symbolisera något som 

till exempel att kottar, löv och barr får föreställa mat. Det visar sig också att material och miljöer 

bjuder in barnen till lek till exempel en näverbit är formad som en telefon vilket skapar en lek där 

barnen låtsas att ringa till varandra (Änggård, 2009, s. 226―227).   

Moser och Martinsen (2010, s. 457) genomförde en studie om utomhusmiljön på förskolor i 

Norge. Fokuset låg på pedagogiska utrymmet för små barns lärande, lek och utveckling. De 

redogör för att naturmaterial som pinnar, buskar och stenar har ett större användningsområde 

där barnen får möjlighet att bestämma hur och vad de kan användas till. Leksaker som spadar, 

hinkar och så vidare använder barnen utifrån vad det förväntas av dem. Men beroende på 

situation kan de ibland få en annan mening (Moser & Martinsen, 2010, s. 469).  

I Mårtenssons studie (2004, s. 58) framgår det att i utomhusleken har omgivningen stor 

betydelse för de olika lekredskap som anträffas. Leken begränsas i de anlagda lekmiljöerna där 

naturmiljön inte ligger nära till hands eller att den inte besöks (Mårtensson, 2004, s.132―134). 

Moser och Martinsen (2010, s. 458, 467) och Mårtensson (2004, s. 20―21) skildrar att barnen 

tillbringar en stor del av sin tid på förskolan och då ofta utomhus där den fria leken dominerar. 

Det är då av stor vikt att förskolegården är utformad så att barnen kan utvecklas och leka.  

 

Fysiska inomhusmiljön i förskolan. 

Tidigare forskning om inomhusmiljön i förskolan visar att det finns ett kulturellt mönster som är 

traditionsbundet för hur en förskola i Sverige ser ut, vilket tas för givet. Detta beskrivs i Nordin-

Hultmans (2011, s. 50―51) avhandling. Förskolornas rum framstår som svala och lugna, en 

avdelning har oftast ett större lek- matrum och ett mindre bygg/lek- vilorum, där vissa artefakter 

och föremål placeras högt uppe på en hylla. Genom tamburen kommer man in till dessa. Det 
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finns också rum som ligger lite mer på avstånd som till exempel snickarrum, ateljé och våtrum. 

Artefakter och föremål som finns i dessa rum är inte lika lätt tillgängliga för barnen (Ibid, s. 

76―77). I Skantzes (1989, s. 15) avhandling framställs riktlinjer och förslag rörande barnen och 

miljön som bland annat att miljön ska kunna användas på flera olika sätt, att den både ska ha en 

symbolisk och indirekt verkan på barnen. Miljön ska också möjliggöra för barnens utveckling, 

gärna att barnen själva är med och utformar miljön.  

Enligt Löfdahl (2002, s. 19, 172) finns det vissa förväntningar på förskolornas olika rum. 

Klossrummet, dockvrån eller kuddrummet är exempel på sådana rum som till viss del styr 

lekhandlingarna. I dockrummet blir lekinnehållet mamma, pappa och barn, där flickorna får 

övertaget. I kuddrummet blir lekarna mer äventyrliga och pojkarna får övertaget.  I barnens lekar 

utgör den fysiska miljön en viktig del för att möjliggöra ett varierat och rikt innehåll. Vissa 

handlingar skapas av barnen i leken beroende på i vilken miljö de befinner sig i till exempel i 

kuddrummet kan kuddarna bli kometer. Dessa handlingar möjliggörs av barnens gemensamma 

erfarenheter och intressen (Ibid, s. 144, 177). I olika leksituationer kan fasta inventarier laddas 

med status och bli mer betydelsefulla än andra till exempel den stora sängen i dockvrån (Ibid, s. 

183).  

I Nordin-Hultmans (2011, s. 50―51) avhandling jämförs svenska förskolorna med engelska 

förskolorna. I de engelska förskolorna förmedlas andra budskap om handlingar och aktiviteter 

som barnen kan använda sig av, det vill säga att det finns artefakter och föremål som en balja 

med vatten och en balja med sand centralt placerade på avdelningen. Avdelningarna är utformade 

som ”öppna rum”, vilket innebär att rummen är direkt tillgängliga för barnen. Artefakter och 

föremål är mer lätt tillgängligt för barnen i de engelska förskolor jämfört med i de svenska 

förskolorna (Ibid, s. 76―77).  Utbudet av artefakter och föremål är också större och har mer 

variation, det finns också naturmaterial att tillgå. Barnen har större möjlighet att utforska. I de 

svenska förskolorna finns det däremot ett större utbud av grovmotoriska artefakter och föremål 

som tjocka madrasser, romerska ringar och tygtunnel och så vidare (Ibid, 2011, s. 82―83). De 

engelska förskolorna är också inredda med möbler i barnens storlek som barnen lättare kan 

använda sig av i sin lek medan i de svenska förskolorna är avdelningarna inredda med möbler i de 

vuxnas storlek (Ibid, s. 140).   

I Skantzes (1989, s. 134) avhandling visar resultatet att barnen genom sina sinnen, sin kropp 

och handlingar relaterar till den fysiska miljön. Barnen utforskar både kroppsligt och med sinnena 

för att skapa mening i den fysiska inomhusmiljön. Miljön bör vara utforskande med tydliga 

varierande former, barnens egna tankar och handlingar ska också få utrymme till att uttryckas, 

menar Skantze (1989, s. 144―146).  Vidare beskriver Skantze (1989, s. 137) att teman kan 

urskiljas i barnens meningsskapande av den fysiska inomhusmiljön. Teman kan vara att få vara 

ifred, ha roligt, att leka, att vila, att läsa, att känna sig hemma i miljön samt att orientera sig. I 

förskolor behövs det variationsrika rum, artefakter och föremål för barnens olika behov (Nordin-
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Hultman, 2011, s. 189―190). Löfdahl (2002, s. 32) menar att barnen ska kunna utvecklas och få 

nya erfarenheter och inte bara ska anpassas och socialiseras in i den fysiska miljö som erbjuds.  

 

Lekens betydelse i förskolan. 

Barn behöver vara i ett lektillstånd för att kunna leka. Det är ett tillstånd där glädje är dominerat. 

Det krävs att det emotionella leksystemet är aktivt för att leken ska vara möjlig enligt Mikael Jensen 

(2007, s. 49, 118) forskare och universitetslektor vid institutionen för pedagogik i Borås. Hans 

studie handlar om barn i förskolan med fokus på låtsasleken utifrån ett kognitionsvetenskapligt 

perspektiv. Centralt forskningsobjekt i kognitionsvetenskap är kognition det vill säga 

begreppsbildning, minne, lärande och perception som är nära förbundna med tankeförmågan. 

Hur barnen använder och kommunicerar med de artefakter och föremål som nyttjas i låtsasleken 

är också ett forskningsområde som Jensen anser vara av intresse. 

Löfdahls avhandling (2002, s. 191―195) om förskolebarns lek resulterar i att leken har 

betydelse för bland annat sociala samspelet mellan barnen samt att barnen skapar mening i leken 

genom kommunikation om det kulturella innehållet. Kulturella innehållet innebär teman i 

barnens lek utifrån vår kultur. Det innehåll som används i lekarna är utifrån barnens egna 

erfarenheter som får en ny mening. Löfdahl (2002, s. 9―11) utgår från det sociokulturella 

perspektivet angående lärande och utveckling, där synen på barn är sociala aktörer.  

Hjorths (1996, s. 209―210) tidigare forskning visar att i leken utvecklas barnen på olika sätt 

bland annat tänkandet, sin självmedvetenhet samt barnens förmåga att förstå, tillämpa, formulera 

regler, leva sig in i andra människor och så vidare. Jensen (2007, s. 111) lyfter också fram att 

barnen utvecklas på flera plan i leken bland annat sin kreativitet, sin förmåga att lösa och resonera 

om problem, anpassningsbarhet samt kommunikativa kompetensen. Barnen lär sig även att skifta 

mellan olika kontexter som också kan kombineras. De lär sig också olika leksignaler samt att 

användningen av objekt kan ske på flera olika sätt. I människans omgivning finns artefakter och 

föremål överallt, hur dessa ska förstås och kunna användas av barnen handlar barnets kognitiva 

utveckling om. Barn lär sig inte automatiskt i leken. De får dock möjlighet att utvecklas på lång 

sikt, det de inte lärde sig för stunden kan vara en utveckling på längre sikt (Jensen, 2007, s. 

119―120).   

  I Hjorths (1996, s. 209―210) avhandling framgår det också att det är av stor vikt att 

pedagogerna på en förskola är medvetna om hur barnen utvecklas i leken samt tar tillvara på 

detta genom att visa intresse. Hjorth (1996, s. 206) använder sig av den kulturhistoriska teorin i 

sin avhandling där människan skapar sin omgivning och sig själv genom sin verksamhet. Där 

vissa verksamheter är mer betydelsefulla under bestämda perioder av en människas utveckling 

och hos barn är leken denna betydelsefulla verksamhet.  

Jensen (2007, s. 109―110) beskriver vidare i sin forskning att barn i vardagliga situationer 

observerar handlingar som de sedan imiterar, det vill säga överför i leken. Denna överföring kan 
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skilja sig åt i tid samt i det fysiska rummet. Att en miniatyrspis är lik en riktig spis och en 

docksäng är lik en riktig spjälsäng möjliggör för barnen att de leker till exempel att de lägger 

dockan i docksängen och säger god natt. Detta är en form av överföring där artefakter och 

föremål som är lik originalet i vuxenvärlden möjliggör för denna typ av lekhandling.  
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Teoretiska perspektiv 

Nedan redovisas de två perspektiv som denna studie utgår ifrån. 

 

Dessa är det sociokulturella perspektivet och perspektivet miljöerbjudande. Perspektiven liknar 

varandra genom att de båda utgår från att barnen använder material i leken, vilket vi benämner 

som artefakter och föremål i studien. Utifrån det sociokulturella perspektivet synliggörs tydligare 

hur barnen använder artefakter i leken, samspelet mellan barnen är i fokus. Utifrån perspektivet 

miljöerbjudanden studeras vad miljön erbjuder barnen i leken, den fysiska inomhusmiljön är i 

fokus och påverkar barnens lekhandlingar.   

 

Sociokulturella perspektivet 

Utifrån det sociokulturella perspektivet, där Vygotskij är en central företrädare utreds 

frågeställningen hur använder barnen artefakter i sin lek?   

Begrepp som belyses i vår studie utifrån detta perspektiv är lek och artefakter. Det sociokulturella 

perspektivet redogörs utifrån Vygotskij men åskådliggörs även utifrån Säljö (2000), Löfdahl 

(2002) och Jensen (2007). 

Lev Vygotskij (Lindqvist, 1999, s. 9―11; Vygotskij, 1995, s. 7―8) kom från Ryssland, föddes 

1896 och var verksam som bland annat lärare samt var engagerad av frågor som rörde 

undervisning och kultur. Fram till sin död 1934 ägnade han sig åt den psykologiska forskningen, 

han ansåg att den psykologiska och sociala utvecklingen hos människan behövde en enhetlig 

teori. Han kom så småningom fram till att de högre mentala funktionerna utvecklas av människan 

genom tecken det vill säga mediering. Vygotskij höll föreläsningar fram till ett år innan hans död 

som bland annat innefattade hans teori om barns lek som inom den pedagogiska forskningen 

hade fått ett stort intresse. 

Barn börjar tidigt intressera sig för omgivningen genom att krypa, klättra och klänga och så 

vidare. Intresset utvecklas sedan till att orientera sig i miljön (Lindqvist, 1999, s. 60).  

Enligt Vygotskij (1995, s. 9) ses leken som grunden för barnens skapande, där barnen tolkar 

sina upplevelser och dramatiserar dessa. Att barnen dramatiserar olika händelser i leken innebär 

att barnen handlar med främmande meningar i en verklig situation samt att leken är förenad lust 

(Vygotskij, 1981, s. 190).  En ny verklighet skapas i leken då barnen kombinerar upplevda intryck 

som sedan bearbetas. Barnets egna intressen och behov motsvarar sedan den nya verkligheten 

(Vygotskij, 1995, s. 15―16). Vygotskij betonar omgivande miljöns betydelse för skapande, fantasi 

och lek. Barn har ett behov av att anpassas till den omgivande miljön som bör vara utmanade 

(Ibid, s. 35). 

Barnen skapar mening och utvecklas i leken, där drifter och speciella behov är viktiga för 

barnen i förskoleåldern. Dessa önskningar vill barnet tillfredsställa omedelbart och ges inte 

barnen möjlighet till detta kan det förhindra deras lekutveckling. Det vill säga att leken skapas av 

dessa behov och önskningar hos barnen utan dessa blir det ingen lek. Leken skiljer sig från andra 



14 

 

handlingsformer genom att barnen i förskoleåldern leker utan att vara medveten och förstå 

lekaktivitetens motiv i och med att leken är en önskeuppfyllelse (Vygotskij, 1981, s.175, 177). 

Vidare menar Vygotskij att det är viktigt att det finns ett aktivt barn, en aktiv vuxen samt en aktiv 

miljö för att utveckla barnets handlingar. Det är viktigt att den vuxna organiserar en aktiv miljö 

för att barnet ska utvecklas (Lindqvist, 1999, s. 15).  

Artefakter är en viktig term i det sociokulturellt perspektiv. Artefakter ses som en resurs som 

människan har att tillgå som bland annat det fysiska och det språkliga. Artefakter använder 

människan för att förstå och förhålla sig i sin omvärld (Vygotskij, 1999, s. 7) 

     Det sociokulturella perspektivet utgår från hur barnen använder de fysiska och kognitiva 

resurser i sitt lärande enligt Roger Säljö (2000, s. 18) professor i pedagogisk psykologi vid 

Göteborgs universitet. Säljö (2000, s. 22―23) beskriver bland annat att användning av fysiska 

artefakter bör beaktas när lärandet i ett sociokulturellt perspektiv ska studeras. Begreppet 

artefakter definierar Säljö som olika verktyg som skapats av människan. När artefakter används 

utvecklas barnet i sina idéer och kunskaper. Ett annat begrepp som används inom detta 

perspektiv är begreppet kultur som definieras som de värderingar och kunskaper som människan 

får i interaktion med andra. Artefakter är alltid sammanbundna till en kultur och benämns som 

kulturella artefakter (Säljö, 2000, s.18, 29). Det sociokulturella perspektivet utifrån Löfdahl (2002, 

s.11, 12) innefattar samspelet mellan individen och de artefakter som barnen använder i sin lek är 

viktig för deras lärande och utveckling. Jensen (2007, s. 17) redogör för en gemensam nämnare i 

det sociokulturella perspektivet vilket är att lärandet sker i ett sammanhang av en interaktion. 

Sammanhanget kan vara barnen och de artefakter som finns för deras lek. I Löfdahls (2002, s. 11 

& 12) avhandling är synen på barnen att de är sociala aktörer och är en del av den skapande 

omgivningen som finns omkring dem. 

 

Affordance/ Miljöerbjudande 

Utifrån perspektivet/ begreppet affordance utreds frågeställningen vilka miljöerbjudanden använder 

barnen i sin lek? Begreppet Affordance har myntats av James J Gibson (1979, s. 1) som studerade 

seendet och synen under 50 år. Han skapade begreppet ekologisk psykologi till en början innan 

affordance. Ekologisk psykologi innebär hur människan relaterar till och uppfattar omgivningen 

omkring sig. Begreppet affordance belyses i vår studie utifrån Gibson men även utifrån Qvarsell 

(2001), Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2010), Änggård (2009) och Johansson & Pramling 

Samuelsson (2009).  

Affordance har Gibson (1979, s. 127) uppfunnit och går inte självklart att översätta rakt av 

Qvarsell (2001, s. 101) bland andra har försökt att översätta begreppet till bland annat 

”meningserbjudande”, ”invitation till handling” och ”miljöerbjudande”. Osnes, Skaug och Eid 

Kaarby (2010, s. 147) använder också begreppet affordance och översatte begreppet till 

”inbjudande möjligheter” och ”brukskvalitet”.  Översättningen miljöerbjudande används 

genomgående i vår studie.  
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Gibsons (1979, s. 127) definition av begreppet miljöerbjudande är erbjudanden i miljön, såväl 

positiva som negativa. Qvarsell (2001, s. 101) framställer begreppet som erbjudande i människans 

miljö som påverkar dennes handlingar. Änggård (2009, s. 222) brukar också detta begrepp i sin 

artikel och menar att ett föremål uppfattas av barnen utifrån vad den kan användas till, det vill 

säga vad föremålet erbjuder.  

 Gibson (1979, s. 15 & 34) beskriver att i vissa avseenden är miljön föränderlig och i andra är 

den beständig. Miljön är även ”möblerad” med bland annat lösa föremål som är rörliga och/eller 

flyttbara samt fasta föremål. Dessa föremål bygger på hur de uppfattas av människan och kan 

både skapa hinder och/eller erbjuda. En särskild grupp av föremål är redskap (Gibson, 1979, s. 

40) som enligt Änggård (2009, s. 222) blir till en del av barnets kropp eller en slags förlängning av 

handen när föremålet används. 

Olika beteenden uttrycks hos enskilda individer beroende på varierande miljöerbjudanden som 

till exempel användandet av en stol kan variera från individ till individ beroende på 

miljöerbjudandet. Likaså är relationen mellan individens storlek och olika miljöerbjudande 

relaterade till varandra som till exempel knästrumpor på en vuxen blir inte knästrumpor på ett 

barn. Utifrån intressen upptäcks fler och fler kvaliteter hos miljön (Gibson, 1979, s. 128).   

 Barnens lärande utvecklas genom att de får möjlighet att utforska sin omgivning genom leken. 

Miljöerbjudanden har betydelse för barns lärande och lek och ger mening åt det innehåll som 

erbjuds. Dessa tolkas av barnen på olika sätt beroende på deras tidigare erfarenheter (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2009, s.150―151; Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012, s.150). En del 

erbjudanden lär sig barnen genom erfarenheter medan andra uppfattas automatiskt (Änggård, 

2009, s. 222).  Om barnen kan röra sig fritt i den fysiska miljön ges fler möjligheter till 

miljöerbjudanden som kan leda till ytterligare utforskande (Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012, 

s.150).  Föremål är enligt Gibson (1979, s. 135) i första hand inte uppbyggda av egenskaper, det 

primära är miljöerbjudandet som barn tillägnar sig först. Ett föremål kan skapa en lek utifrån vad 

den erbjuder men ibland kan en lek starta utan föremål och där barnen letar efter ett föremål som 

erbjuder det de söker (Änggård, 2009, s. 231). Olika objekt har olika erbjudande menar Gibson 

(1979, s. 135). 

Miljöerbjudanden kan begränsas av pedagogerna i förskolan. Om barnen blir begränsade i 

utforskandet av miljön hämmas barnens upplevelser. Ett ansvar som pedagogerna har i förskolan 

är att erbjuda många varierande miljöer (Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012, s. 145―151).  

Olika platser har olika miljöerbjudanden, till exempel kan ett gömställe vara en viktig plats 

som erbjuds barnen (Gibson, 1979, s. 136). Detta kan liknas vid Osnes, Skaug och Eid Kaarby 

(2012, s. 145―151) begrepp ”barns platser” vilket innebär platser där barnen kan leka och göra 

det som intresserar dem. Förutsatt att miljön erbjuder föremål som barnen har intresse av. Det är 

av relationen mellan platsen och barnet som miljöerbjudandet framkallas. Förhållandet mellan 

barnet och miljön skapar ”barns platser” som vilar på miljöns egenskaper samt hur dessa 

uppfattas av barnens sinnessystem. Vad sinnessystemet uppfattar beror på tidigare färdigheter 
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och erfarenheter samt social och kulturell bakgrund. Med öppna sinnen och kroppsligt umgås 

barnen med ”platserna”. 

. 
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Metod 

Observation som metod 

För att undersöka frågeställningarna i studien där barnens lek i den fysiska inomhusmiljön 

studerats, använde vi oss av observation som metod. Data samlades in i etnografiska studier där 

vi blev deltagande observatörer. Detta är en kvalitativ metod (Kullberg, 2004, s. 91) som 

beskriver händelser i specifika situationer i det dagliga livet där bland annat leken ingår. Det som 

kan observeras är återkommande händelser eller unika händelser. Det gav oss också möjlighet att 

se något som kan var självklart och givet för deltagarna men som inte berättats, men som kanske 

upptäcks i kroppsspråket (Kaijser & Öhlander, 1999, s. 75―76). Att observera innebar att vi var 

på plats och observerade med egna ögon och behövde inte förlita oss på andra (Esaiaisson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 343).   

I studien observerades två olika förskolor. Observationerna genomfördes i alla rum som fanns 

i den fysiska inomhusmiljön på förskolorna och där lek förekom med olika artefakter och 

miljöerbjudande. 

Strukturen på observationerna var av låg grad där vi var deltagare och befann oss i en specifik 

och avgränsad miljö. Vid genomförandet av observationerna valde vi en miljö där förtroende 

fanns hos deltagarna (Esaiaisson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 344―355).  

I likhet med Nordin-Hultman (2011, s. 66) bestämde vi oss för att i vår studie använda oss av 

videofilmning för att få en detaljerad utformning av förskolornas fysiska inomhusmiljö. Nordin- 

Hultman filmade fysiska inomhusmiljön när det inte pågick någon verksamhet för att få en så 

detaljerad bild av förskolornas inventarier som möjligt vilket vi också gjorde. Att videofilma 

inomhusmiljön möjliggjorde för oss att lättare se hur tillgängliga artefakter och föremålen var 

samt hur rummen var inredda, utformade och möblerade (Nordin-Hultman, 2011, s. 62―63). 

Men också som i de tidigare nämnda studierna av Mårtensson (2004, s. 44) och av Löfdahl (2001, 

s. 54) filmade vi barnen i miljön. Vi förflyttade oss runt i de olika rummen och stannade till där 

det fanns en leksituation som var relevant för studien och fokuserade då på denna. Vi använde 

oss av handkamera för att kunna förflytta oss runt i rummet för att få en mer detaljerad bild av 

observationen som möjligt, fältanteckningar kunde då inte utföras (Björndal, 2005, s. 82―83). 

Vidare var videofilmning till fördel som Löfdahl (2001, s. 54) redovisar att hon upptäcker 

barnens kroppsspråk och gester i leken. Andra fördelar med videofilmning är att vi kan upptäcka 

ett speciellt ögonblick samt spela upp inspelningen fler gånger och verkligen se vad det var som 

händer (Björndal, 2005, s. 72).   

Johanna som även använde sig av fältanteckningar utförde dessa vid de tillfällen då hon inte 

kunde använda videokamera på grund av att samtyckesblanketter saknades från flera föräldrar. 

Vid användandet av fältanteckningar är det viktigt att ge en detaljerad beskrivning av 

observationen, detta uppnås genom att anteckna så mycket som möjligt för att få en klarare bild 

av händelsen (Kaijser & Öhlander, 1999, s. 87). 



18 

 

Urval och tillträde 

Vi genomförde våra observationer på två olika förskolor, i två skilda städer. Detta möjliggjorde 

för oss att få två skilda datainsamlingar om leken och den fysiska inomhusmiljön, det vill säga en 

som fokuserade på artefakter och en som fokuserade på miljöerbjudande.  

Genomgående i examensarbetet benämns förskolor, avdelningar samt barn med fingerade 

namn. Johanna kontaktade förskolechefen på Förskolan Apelsinen och beskrev syftet med 

studien via telefon för henne som gav sitt medgivande. Sedan kontaktades pedagogerna på 

Förskolan Apelsinen och ett möte bokades. Vid mötet beskrev Johanna syftet med studien samt 

lämnade informations - och samtyckesbrev (Bilaga 1) till pedagogerna som sedan fick lämna dessa 

till föräldrarna. Förskolan Apelsinen är en förskola som har valt bort en del av de traditionella 

leksakerna, som pedagogerna menar är exempelvis ”färdiga” bilgarage och ladugårdar. Men de 

har valt att har kvar en del leksaker exempelvis plastdjur, stora plastbilar, kaplastavar och 

byggklossar som här benämns artefakter. Dessa artefakter har förskolan valt att behålla för att 

barnens fantasi ska stimuleras och att låta barnen få använda sin kreativitet. Detta gjorde att 

Johanna fick möjlighet att se hur barnen använde dessa artefakter som fanns tillgängligt för 

barnen att använda i sin lek. Förskolan Apelsinen ligger i en liten by utanför en mellanstor stad i 

Mellansverige. Förskolan består av en stor avdelning och vid studiens gång var det 36 barn 

inskrivna i ålder 1–5 år. Personalstyrkan består av fyra förskollärare och två barnskötare. 

Inomhusaktiviteten på Förskolan Apelsinen förekom oftast efter lunch och fram till efter 

mellanmål men under Johannas vistelse förekom inomhusaktiviteterna en längre tid, för att 

underlätta observationerna. 

Jenny har tidigare haft kontakt med Förskolan Majblomman genom sin lärarutbildning vilket 

underlättade kommunikationen. Hon kontaktade Förskolan Majblomman via telefon för att boka 

ett möte. Vid mötet beskrevs syftet med studien där medgivande till studien gavs av förskolan. 

Informations- och samtyckesbrev (Bilaga 2) lämnades på barnens hyllor som föräldrarna skulle ta 

del av. Förskolan Majblomman har tidigare varit en mindre skola, detta kan ses utifrån förskolan 

utformning. Avdelningen Moroten består av två större lek- och matrum och ett mindre mysrum 

mittemellan de två större rummen. Den fysiska inomhusmiljön och avdelningens utformning på 

denna förskola möjliggjorde för Jenny att studera barnens lek i flera olika rum. Förskolan 

Majblomman ligger i en större stad i Mellansverige och består av två avdelningar med barn i 

åldrarna 1―5 år. Avdelningen Moroten som observationerna genomfördes på består av 20 barn i 

åldrarna 1―5 år vid studiens utförande. Personalstyrkan består av tre förskollärare och en 

barnskötare vid studiens utförande. De flesta av barnen vistas på Förskolan Majblomman heltid 

vilket underlättade då Jenny skulle genomföra sina observationer. Inomhusvistelsen förekom 

framförallt på eftermiddagarna då flera barn var närvarande. Detta underlättade möjligheterna att 

observera barnen i den fysiska inomhusmiljön vid lek.  
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Material 

För insamling av data användes videofilmning samt fältanteckningar. Johanna utförde sina 

observationer på Förskolan Apelsinen, sammanlagt tre eftermiddagar och en förmiddag. Dessa 

tider hade barnen inneaktivitet. Johanna samlade in sammanlagt 60 minuter videofilm, 

videosekvenser var mellan 1―7 min. Det utfördes 20 fältanteckningar, som blev i tid ca 70 

minuter av barnens lek. Som videoinspelningsverktyg användes digitalkamerans 

videoinspelningsfunktion och till fältanteckningarna användes papper och penna.   

Jenny samlade in material till studien, sammanlagt en förmiddag och fem eftermiddagar. På 

eftermiddagarna efter lunch fram till mellanmål vistades barnen inomhus och hade fria aktiviteter 

på avdelningen. Handvideokamera användes vid observationerna som spelades in i ca, 3―10 

minuters sekvenser. Totalt antal timmar film ca, 1 timme och 40 minuter samlades in.  

 

Validitet och reliabilitet 

Validiteten kan vara svår vid observationer, det vill säga att en episod kan ses på ett sätt utifrån 

den som observerar men att deltagarna upplever något annat vid det observerade tillfället. 

Observatören förstår inte det som försiggår på rätt sätt. Det är viktigt att välja rätt sorts struktur 

till observationen, om den ska vara av låg grad eller hög grad (Esaiaisson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007, s. 347―348). I denna studie användes en låg grad av struktur där vi var öppna 

för det som skedde, vilket visades vara mest användbart utifrån studiens syfte. Fokus låg på att 

observera leksituationer där frågeställningarna kunde undersökas för att få en kvalitativ 

datainsamling. Vidare analyserades datainsamlingen utifrån de frågeställningar som låg till grund 

för denna studie, vilket också gav studien god validitet. Att tänka källkritisk till materialet ökar 

också validiteten. Hur tillförlitligt är mitt material? (Ibid, s. 351, 355).  

Reliabiliteten ökar om datainsamlingen och bearbetningen tas om hand på rätt sätt genom 

noggrannhet (Ibid, s. 70). I vår studie var vi noggranna med datainsamlingen och bearbetningen. 

Videoklippen analyserades och transkriberades vid dagens slut för att få en mer utförlig 

beskrivning av händelsen då den fanns färskt i minnet. Detta framställer även Kullberg (2004, s. 

105) att etnografiska studier säkerställs genom fortlöpande analyser. Fältanteckningar som 

utfördes renskrevs också direkt efter observationerna för att få en så detaljerad bild som möjligt 

av händelsen. Vi analyserade och presenterade även bra exempel ur datainsamlingen utifrån 

studiens frågeställningar, vilket också gav studien god reliabilitet.  
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Analysmetod 

Här nedan redovisas hur vi gått tillväga i vår analysmetod. 

 

I etnografiska studier kan loggbok användas (Kullberg, 2004, s. 152). För en tillförlitlig analys i 

denna studie överfördes det videoinspelade materialet till datorn. Detta i form av en loggbok 

utifrån videoklippen. Där grovsorterades sedan videoklippen efter mönster som kan ses för att få 

struktur på det insamlade materialet. Vidare kategoriserades videoklippen utifrån var de 

utspelades, det vill säga i vilket rum på avdelningarna. Ytterligare kategoriseringar var, vilken lek 

som utspelas, deltagare i leken, artefakter, miljöerbjudande samt tidsangivelser (Kaijser & 

Öhlander, 1999, s. 123).  

De episoder utifrån frågeställningarna som visades mest relevans analyserades med 

utgångspunkt i teoretiska perspektiven samt tidigare forskning. Dessa videoklipp studerades mer 

utförligt och transkriberas. Transkribering innebär att det observerade skrivs ner i talspråksform 

så ordagrant som möjligt (Kullberg, 2004, s. 175). Genom att spela upp videoklippen om igen 

blev transkriberingen noggrant utfört. Både det verbala och icke verbala språket, det vill säga 

kroppsspråket transkriberades i likhet med Änggårds analysmetod (2009, s. 225). Episoderna 

redovisades utifrån transkriptionsmallen. Under analysarbetet pendlade vi mellan de teoretiska 

perspektiven, tidigare forskning samt datainsamlingen (Kullberg, 2004, s. 177). 

Temastruktur för Johanna är att episoderna delats upp i lek med traditionella artefakter och 

lek där artefakter får en annan betydelse. Temastruktur för Jenny är att episoderna delats upp i 

dels vilken lek som miljöerbjudanden resulterar i samt miljöerbjudanden som uppsöks i leken. 

 

Analysverktyg 

De mest centrala begrepp som vi använde oss av är artefakter och miljöerbjudanden som 

definierades under rubriken bakgrund, tidigare i denna studie. 

 

Fokus på episoderna utgick från begreppen artefakter och miljöerbjudande de används som 

verktyg i analyserna. Meningsskapande är ett övergripande begrepp som också nyttjades i 

examensarbetet. 

 

Transkriptionsmall 

Nedan följer en mall som vi använde oss av vid transkriberingen. 

När barnen använde det verbala språket skrev vi detta kursivt till exempel – Nu går jag ut från 

mathörnan! 

Episoderna redovisades i både tal- och skriftspråk för att underlätta läsningen och förståelsen av 

det som barnen säger.  

Vid betoning av ord och höga röster skrevs detta med stora bokstäver till exempel – KÖR! 
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Det som barnen gör, icke verbalt språk och för att förtydliga vem de talar med samt för att belysa 

en speciell händelse skrevs inom parentes, till exempel (Han försöker sedan kika in genom en 

springa).  

En del episoder redovisades i beskrivande text då barnens verbala språk inte är fullt utvecklat, vid 

ensamlek samt att det som sägs är ohörbart. 
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Etiska aspekter 

Det finns etiska riktlinjer som ska följas när studier som denna ska genomföras. Detta innebär 

bland annat att studien ska anonymisera platser, rum och personer som deltar i studien, det ska 

inte kunna framgå vart studien genomförts. Därför är det viktigt att vi använt oss av fingerade 

namn på platser och personer som deltar i studien samt att bilder på barnen retuscherats.  

 

Enligt Vetenskapsrådet ska dessa fyra principer följas vid studier som denna: 

Informationskravet i denna studie innebar att vi lämnade information om syftet med studien 

till föräldrarna vars barn som vi ville observera. I informationsbrevet framgick det också att 

deltagandet kunde tas tillbaka när som helst under studiens gång (Bilaga 1 & 2).  

Samtyckeskravet innebar i denna studie att föräldrarna hade möjlighet att lämna sitt samtycke 

till att deras barn observerades av oss. Vi gav även barnen möjlighet att välja i fall vi fick 

videofilma när en lek pågick. Samtyckesblankett bifogades med informationsbrevet (Bilaga 1 & 

2).  

Konfidentialiteteskravet innebar i denna studie att inga uppgifter om deltagarna i studien 

kommer att användas till något annat samt att ingen obehörig får tillträde till dessa uppgifter och 

vi har tystnadsplikt.  

Nyttjandekravet innebar i denna studie att uppgifter som har samlats in under studiens gång 

enbart får användas till denna studie och inte utlånas för kommersiellt bruk och icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7―14). 
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Resultat och analys  

Resultat och analys av delstudien utifrån det sociokulturella perspektivet 

 

Nedan redovisas Johannas analyser och resultat. Johanna utgår från det sociokulturella 

perspektivet och tematiseringen av empirin är ”Lek med traditionella artefakter” och ”Lek där 

artefakter får en annan betydelse”. 

 

Den tid som Johanna var på Förskolan Apelsinen förekom det lek mest i Allrummet och i Röda 

rummet. Skissen ovan är en ritning på utformningen av Förskolan Apelsinens rum för att lättare 

förstå var episoderna äger rum. Nedan beskrivs rummen på Förskola Apelsinen och de har fått 

fingerade namn för anonymiteten.  

Allrummet är rummet som är störst och har möbler som är i barns höjd förutom ett bord som är i 

vuxenhöjd. Det finns material som barnen kan använda till deras lek och kreativitet. Det finns 

lego, böcker, plastdjur samt olika byggmaterial exempelvis byggklossar. 

Röda rummet är rummet där det finns artefakter som exempelvis plastdjur, duplo och böcker. 

Gröna rummet är anslutet med det röda rummet, där finns det ett bord och stolar som är i barnens 

höjd samt ritmaterial 

Blå rummet är rummet där alla bord och stolar finns i barnens höjd samt där barnen kan leka.  
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Gula rummet är anslutet med det blå rummet, där finns det ett litet kök för vuxna samt möjlighet 

för barnen att leka. Lilla hallen finns det toaletter och skötrum 

 

Hur använder barnen artefakter i sin lek? 

Lek med traditionella artefakter 

Episod 1 ”Djur” 

Alvin och Alfons byggde hagar åt djuren. 

 

Leken pågick i ca 30 minuter men jag har tagit ut en sammanfattning som är mest väsentligt för 

studien. Jag filmar denna lek och går runt där Alvin och Alfons sitter för att få olika vinklar av 

leken. 

Alvin och Alfons är i allrummet, de sitter på golvet längs den ena långsidan av rummet, bakom 

två avlånga bord och bredvid pojkarna finns det lådor med byggklossar av mjukt material och 

plastdjur.  

Alvin kryper för att hämta nya klossar och drar klossarna längs golvet och gör ljud ifrån sig som att 

han är en bil. Alfons sitter helt stilla vid den hage som han bygger. 

1. Alvin: Unnmubrrr 

2. Alvin: Nu ska jag gå till mathörnan (säger till Alfons) 

3. Alvin: Så (Säger han när han lägger alla djuren i mathörnan) 

Pojkarna sitter på golvet på varsin sida och bygger hagarna större och högre. När Alfons och Alvin 

gör detta säger de inget till varandra. Men de tittar på varandra och hämtar fler klossar. När Alvin 

hämtar fler klossar, gör Alfons det också strax efter.  

4. Alvin: Nu går jag ut från mathörnan, Alfons 

5. Alvin: Nu går jag ut ur myshörnan, Alfons 

Alfons säger inget utan är helt koncentrerad på de han bygger, men ibland tittar han på vad Alvin 

gör och gör lika som Alvin. Alvin börjar sjung och djuret som han håller i börjar hoppa.  Alfons 
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fortsätter att hämta fler klossar. Efter en stund börjar Alfons också sjunga lite men då slutar Alvin 

att sjunga. När sedan Alfons har slutat sjunga börjar Alvin sjunga igen och sitter på knä och guppar.  

6. Alvin: Nu ska jag gå och se hur det ser ut i matsalen 

7. Alfons: Ja gö de 

8. Alfons: Jag ska gå på toa (Alfons djur ska på toaletten) 

9. Alvin: Ja 

Alvin och Alfons fortsätter att bygga och flytta djuren mellan de olika hagarna och de pratar med 

varandra ibland 

Det är tydligt att Alvin och Alfons använder sig av händelser som de upplever under en dag på 

förskolan exempelvis att gå till matsalen och toaletten. Vygotskij (1995, s. 15) menar att barnen 

använder sig av händelser från deras liv samt sin kreativitet för att göra om dessa handlingar till 

en ny verklighet efter barnens intressen och behov. Användningen av artefakter är också tydligt, 

genom att de använder både byggklossar och djur för att skapa en gemensam lek. Det sker ett 

samspel mellan pojkarna och artefakter, det synliggörs i att Alvin och Alfons bygger större hagar 

av de artefakter som finns i deras närhet. Alvin och Alfons samspel med varandra och de 

artefakter som finns är en viktig del för deras lärande och utveckling enligt Löfdahl (2002, s. 

11―12).  

När Alvin och Alfons bygger hagarna ställer de klossarna på högkant exempelvis en 

rektangelformad kloss placeras på långsidan neråt golvet. Sen fyller pojkarna på med klossar längs 

med golvet och ställde även klossar på varandra. Djurleken är en lek som Alfons och Alvin har 

skapat själva och med de artefakter som pojkarna vill ha med i sin lek och genom det har 

pojkarna fått ett meningskapande i leken (Löfdahl, 2002, s. 43). 

 

Episod 2 ”Bilkörning” 

 

 Aston och Andreas står vid hyllan och ska köra sina bilar. 
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Aston och Andreas leker med stora plastbilar i det röda rummet. I det röda rummet finns det en 

smal hylla som sitter lite snett på väggen, den har en burk under sig och hyllan är i barnens höjd. 

Episoden är filmad och jag sitter på en förvaringsbänk som finns nära hyllan där pojkarna leker. 

         Aston och Andreas tittar i lådan med plastbilar. 

1. Andreas: Ska vi köra bilarna där?(Pekar på hyllan som sitter snett på väggen) 

2. Aston: JA 

3. Aston: Ja ska ha den 

4. Andreas: Ja går hit (Går till hyllan) 

5. Andreas: Jag kör först (kör sin bil som hamnar i en liten burk som också sitter på väggen strax 

nedanför hyllan) 

6. Andreas: Schuuuu 

7. Aston: Kan ja få köra nu 

8. Andreas: Ja den åkte i (Astons bil) 

9. Andreas: Akta 

10. Aston: Nä, du få inte (Han tar upp sin bil ur burken) 

Efter ett tag börjar Andreas att slå på hyllan för att bilen ska köra fortare och när Aston ska köra gör 

Andreas lika på hans bil men de vill inte Aston. 

11. NÄÄÄ 

Till slut hinner inte Aston med och Andreas börjar köra flera gånger efter varandra genom att han 

tar upp sin bil innan den har åk ner i burken.  

12. Aston: Nu är det ja, ja få aldi 

13. Aston: Nu ja 

14. Andreas: Du kommer allti att åka i (till Aston, hans bil åkte ner i en burk som sitter nedanför hyllan på 

väggen) 

15. Aston: Va sa du 

16. Andreas: JA sa att du allti kommer att åka i (Han putar på Aston) 

17. Aston: Aj du slå mij, jag åka på din 
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18. Aston: Men ja få aldi 

19. Andreas: JO 

Aston och Andreas börjar bråka om vem som ska åka först samt att Aston inte vill att Andreas ska 

slå på hyllan när hans bil åker. Men Aston låter Andreas till slut göra det. 

Det är tydligt i episoden hur Aston och Andreas använder artefakter för att möjliggöra deras lek. 

Detta visas i att Andreas och Aston skapar en handling utifrån de artefakter som finns och dess 

utformning för att få ett meningskapande i leken. Artefakter bidrar också till att skapa ett 

meningsskapande för pojkarna då de använder sin fantasi och sitt intresse för att skapa en lek 

(Löfdahl, 2002, s. 24, 43). De kör med bilarna på hyllan och leker att bilarna ska hamna i burken, 

de använder sina gemensamma intressen och kunskaper i interaktion mellan varandra och 

artefakterna. Detta synliggörs genom att båda pojkarna vill köra med bilarna och använder de 

artefakter som finns såsom hyllan och bilarna (Löfdahl, 2002, s.177; Säljö, 2000, s. 19).   

Interaktionen är viktigt i leken av hur jag uppfattade det utifrån det sociokulturella 

perspektivet. Denna interaktion är mellan Aston och Andreas då de kommunicerar både verbalt 

och med kroppsspråket om vad de ska göra och att deras bilar ska åka i tur och ordning (Jensen, 

2007, s. 17; Löfdahl, 2002, s. 12). I leken utvecklar Andreas och Aston sig i att skapa regler, förstå 

och tillämpa dessa. Den utvecklingen blir då Andreas och Aston skapar gemensamma regler vid 

lekens början. Efter ett tag slutar Andreas följa dessa regler och börjar istället slå på hyllan när 

bilen åker och hinner då låta sin bil åka flera gånger efter varandra och Aston hinner inte köra sin 

bil. Reglerna omförhandla och Aston accepterar de nya reglerna och pojkarna varierar hur bilarna 

ska åka på hyllan och i burken (Hjort, 1996, s. 209―210). 

 

Lek med artefakter som får en annan betydelse 

Episod 3 ”Åka till skolan” 

 

Anna och Alice leker mamma och barn i det blå rummet där det finns stolar och bord som är i 

barnens höjd. Flickorna leker vid ett av borden längst in i rummet och har ställt ut stolarna en bit 

från bordet. Jag är placerad vid bordet intill och videofilmar leken. 

1. Anna: De hä är min säng (säger Anna till Alice som är hennes mamma) 
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2. Anna: Du vet att du är sjuk mamma 

3. Alice: JA, vi måste åka nu 

Flickorna går från bordet som ska föreställa deras hus och till bilen, som är utav fyra stolar. Två 

stolar i bak och två stolar i fram, stolarna står mitt emot varandra och den ena stolen i fram är en 

ratt. 

4. Anna: Får jag spela på din telefon 

5. Alice: Ja, de får du (Telefonen är en kaplastav) 

6. Anna: Vänta på mig (Anna går ut ur bilen och vill att mamman ska vänta på henne och Anna in i det 

gröna rummet) 

Alice sitter kvar i bilen och pratar i telefonen (Hörs inte vad hon säger). Anna kommer tillbaka. 

7. Anna: Mamma hämtar mig på skolan (Säger till sig själv när hon kommer tillbaka från det gröna 

rummet) 

8. Alice: Här får du spela (Ger Anna telefonen och kör i väg) 

 

I denna episod synliggörs det tydligt att Anna och Alice använder artefakter för att dramatisera 

verkliga upplevelser i sin lek samt att det blir ett meningsskapande för barnen. Meningsskapande 

blir det för Anna och Alice genom att de använder artefakter som finns tillgängliga för att 

iscensätta sin verklighet (Löfdahl, 2002, s. 43). Anna och Alice använder inte exakta upplevelser 

från verkligheten, detta visas då Anna går i skolan i leken men i vardagslivet går hon på förskola. 

När barn gör om sin verklighet i leken gör barnen en kreativ anpassning av intryck som de har 

erfarenhet från (Vygotskij, 1995, s. 15). Både Jensen (2007, s.119–120) och Säljö (2000, s. 22–23) 

menar att barnen utvecklar sina idéer och kunskaper när de använder artefakter i leken. Vidare 

menar de att det finns artefakter överallt i barnens omgivning och hur barnen förstår, använder 

dessa beror på deras utveckling. Utifrån denna episod kan jag uppfatta denna utveckling genom 

att Anna och Alice använder stolar till att göra en bil och kaplastav till att göra en telefon. 

Vad jag kan förstå av leken är att det finns ett samspel mellan Anna, Alice och artefakterna, 

detta är utifrån det sociokulturella perspektivet viktigt för barns utveckling och lärande. Samspelet 

visas genom att flickorna använder de artefakter som finns tillgängligt exempelvis stol, bord och 

flickorna förvandlar dessa utifrån deras fantasi (Löfdahl, 2002, s. 12). Möblerna som Anna och 

Alice använder i leken är i deras höjd. Detta är positivt genom att barnen får känna att möblerna 

är anpassade efter dem och inte efter vuxnas höjd. Vilket det visar i Nordin-Hultmans (2011, 

s.100―101) studie att de flesta förskolornas möbler är anpassade efter de vuxna och barnen kan 

känna att de leker i för dem jättevärld. 
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Episod 4 ”Restaurangen” 

 Till vänster finns hyllan med artefakter och till höger är det runda 

bordet 

 

Observationen är inte helt hörbar för mig, detta för att det pågår flera lekar i rummet samt att i 

denna observation används fältanteckningar. Jag är placerad vid soffan som finns intill hyllan. 

Anders och Algot leker i allrummet och pojkarna står intill rummets ingång som är längs 

rummets ena långsida. Anders och Algot leker vid ett runt bord med stolar som är i deras höjd 

men innan pojkarna leker vid bordet, har de varit vid hyllorna där artefakter som de använder i 

sin lek finns. Hyllorna sitter på väggen längs rummets andra långsida. 

Anders och Algot pratar med varandra vid hyllan på väggen där det finns olika artefakter. De pratar 

om vad de ska ta med sig till bordet. Pojkarna tar med sig träbitar, plastfat/muggar, träklossar och 

kaplastavar det vill säga olika artefakter från hyllorna som de ger ny tolkning i sin lek.  

När Anders och Algot ställer upp artefakterna på det runda bordet, börjar de bestämma tillsammans 

om vad artefakterna ska föreställa. Anders och Algot ropade på de barn som fanns i närheten och det 

var Anna, Alice och Alvin. Pojkarna visar tydligt för dem att det är en restaurang och vad som finns 

att köpa. Anders berättar först att de ska ta ett fat för att få maten upplagd och talar sedan om vad de 

olika artefakterna ska föreställa. De runda träbitarna är pannkaka, i plastmuggarna finns det Coca Cola, 

träklossarna är sallad och kaplastavarna är korv med bröd. Anna började med att göra en beställning 

och sen gjorde även Alice och Alvin lika. När Anna, Alice och Alvin hade ätit upp så gick de tillbaka 

med artefakterna till Anders och Algot som sorterade upp artefakterna i rätt låda. Efter en stund 

började Anders och Algot servera varandra och gjorde olika beställningar till varandra. 

 

Det är tydligt att artefakterna som exempelvis träbitarna och kaplastavarna är viktiga för Anders 

och Algot. Detta visar pojkarna då de står vid hyllan och bestämmer vilka artefakter som ska vara 

med i leken samt när Anders och Algot ställer dessa på bordet och bestämmer vad kaplastavarna 

och de andra artefakterna ska föreställa. När barnen får möjlighet att vara i en miljö där 

artefakterna inte är utpekade till vad barnen ska använda dessa till, får barnen själva avgöra vad 

artefakterna ska föreställa. Artefakterna är också viktiga redskap inom det sociokulturella 

perspektivet, då de kan användas för att kunna förstå och förhålla sig till sin omvärld som 

människa (Löfdahl, 2002, s. 143; Vygotskij, 1995, s. 7). Detta gör Anders och Algot genom att de 

tar artefakter som i denna lek är bland annat träklossar, träbitar och förvandlar dessa artefakter 

utifrån sin fantasi och erfarenhet. Förvandlingen kan exempelvis vara att träbitarna blir 
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pannkakor för träbitarna är runda och platta som pannkakor och genom det får artefakterna en 

ny betydelse i leken. Genom att pojkarna gör detta skapar de ett meningsskapande i sin lek och 

utvecklar sin fantasi (Löfdahl, 2002, s. 43).  

När Anders och Algot ropar på sina kompisar som är i närheten visar pojkarna tydligt att det 

är en restaurang och vad som finns att köpa i restaurangen. I en låtsaslek som denna har 

artefakterna betydelse. Låtsaslek är där barnen har kommit överens om vad de ska leka genom att 

kommunicera med varandra och det gör Anders och Algot vid lekens början (Jensen, 2007, s. 4). 

Episoden visar vad artefakter kan användas till och hur barnen kan använda sin fantasi för att 

berätta en historia från deras verklighet och dramatisera den (Vygotskij, 1995, s. 9). 

 

Episod 5 ”Racerbilar” 

                  

Bilden till vänster visar legobordet och den andra bilden visar racerbanan 

 

I episoden använder jag fältanteckningar och sitter vid ett bord nära pojkarnas lek som gör att jag 

hör vad pojkarna pratar om.  

Ante och Abbe är i den nedre delen av Allrummet, som är till vänster från ingången till rummet. 

Där finns det ett högt bord med legolådor som Ante och Abbe bygger racerbilar av. De vänder 

sedan på sig för att förflytta sig till de runda bordet som finns bakom pojkarna. Där börjar 

pojkarna köra med bilarna som de har byggt av lego. Ante och Abbe springer runt bordet och 

låter som bilar. 

1. Ante: Mmmuunnmmu 

2. Abbe: Brrrrummubrummbrum 

3. Ante: Min bil sprutar eld 

4. Abbe: Du får inte krockas Ante 

5. Ante: Man ser inte varandra så man krockas 

6. Abbe: Nu kan min bil flyga 

Episoden visar tydligt att artefakterna har betydelse för Ante och Abbes lek. Ante och Abbe 

använder sig av lego men de använder lego för att få artefakter som behövdes i deras lek för att 

köra bil race. Detta för Ante och Abbe inte hade tillgång till några bilar och utifrån det fick lego 

en annan mening och pojkarna kunde använda det för att skapa bilar. Detta visar att Ante och 
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Abbe har utvecklat sina kunskaper och idéer för att få ett meningsskapande i leken (Säljö, 2000, s. 

18; Löfdahl, 2002, s. 43).   

Ante och Abbe använder artefakter till att göra en racerbana såsom lego och de runda bordet 

samt använder pojkarna sina tidigare erfarenheter av hur en racerbana kan se ut. Det synliggörs i 

denna episod att Ante och Abbe har utvecklat sig i att förvandla de artefakter som finns omkring 

dem till något annat och denna utveckling sker på lång sikt och pojkarna har utvecklat sig under 

tid på förskolan (Jensen, 2007, s.119―120). När Ante och Abbe ger artefakterna en ny betydelse 

skapar de också ett meningsskapande hos sig själva, genom att de använder sina tidigare 

erfarenheter och utvecklar dessa (Löfdahl, 2002, s. 43). 

 

Sammanfattning 

Analyserna från Förskolan Apelsinen visar att barnen samspelar med varandra i leken och 

använder de artefakter som finns tillgängliga som resurser i deras lek. Det är både de traditionella 

artefakter som förskolan har valt att ha kvar exempelvis plastdjur samt artefakter som barnen ger 

en ny betydelse, den betydelse som leken behövde för att kunna utvecklas exempelvis träklossar.  

Barnens samspel bidrar också till ett meningsskapande för barnen då de tillsammans utvecklar 

leken med de artefakter som finns i deras närhet. Barnen själva utvecklas också i leken, genom sin 

fantasi, intresse och tillgängliga artefakter.  

Vidare visar analyserna att barnen på Förskolan Apelsinen leker och samspelar oftast i de rum där 

det finns mest artefakter och det är i Allrummet och Röda rummet. 
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Resultat och analys av delstudien utifrån perspektivet miljöerbjudande. 

Här framförs resultat och analyser av den insamlade empirin utifrån perspektivet 

miljöerbjudande. 

Denna delstudie utgår från teoretiska perspektivet miljöerbjudande vid analyserna. Dessa 

tematiseras som miljöerbjudande som resulterar i kroppslig/rörlig lek, miljöerbjudande som 

resulterar i stillasittande lek samt miljöerbjudande som uppsöks i leken. Videofilmning används 

under alla observationer, episoderna presenteras då även med en bild utifrån den aktuella 

episoden vilket tydliggör analysen. Bilderna retuscheras på grund av anonymitetsskäl. 

 

 

Ritning av Förskolan Majblommans avdelning Moroten. 

Beskrivningen av Förskolan Majblomman och avdelningen Moroten tar främst upp de fasta 

inventarierna som förekommer i episoderna för att påvisa var dessa utspelade sig. Avdelningen 

Moroten består av två större lek- och matrum som benämns som lek- och matrum 1 och 2 av mig 

för att förtydliga var de olika episoderna utspelar sig. Mellan dessa två lek- och matrum finns ett 

rum som kallas mysrummet detta rum är inredd med en soffa, gul tjock madrass och en ställning 

med diverse kläder att klä ut sig i. Lek- och matrum 1 är inredd med en stor cirkelformad grön 
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matta, två stycken matbord med tillhörande stolar, en vrå med miniatyrbord, stolar och spis samt 

ett hörn med lego. Lek- och matrum 2 är också inredd med två stycken matbord med tillhörande 

stolar, en hörnsoffa, cirkelformad matta, en vrå med lekmattor, lego, bilar, plastdjur, pussel och 

spel. 

 

Vilka miljöerbjudanden använder barnen i sin lek? 

Miljöerbjudande som resulterar i kroppslig/rörlig lek. 

Episod 6 ”Kroppslig/rörlig lek i mysrummet” 

I mysrummet på avdelningen och på den fasta inventarier, det vill säga i denna episod den gula 

madrassen observeras liknande lekar där barnen hoppar runt tillsammans på madrassen. I denna 

studie presenteras enbart denna episod som ett exempel på denna mycket vanliga aktivitet. Denna 

episod är i beskrivande form eftersom barnen inte har ett fullt utvecklat verbalt språk ännu 

förutom ett fåtal ord. 

 

 

Minna och Moa befinner sig i mysrummet. De ligger på en gul tjock madrass som är ca 1,5*3 

meter, madrassen ligger intryckt i ena hörnet.  

 

Minna reser sig och börjar hoppa på madrassen, Moa reser sig och går ostadigt på madrassen. Minna 

ställer sig på alla fyra med huvudet i madrassen och raka ben. Moa försöker göra efter, hon lägger sig 

på madrassen med ansiktet nedåt. Minna reser sig och börjar hoppa. Hon snubblar lite på Moa som 

fortfarande ligger ner. Minna lägger sig då igen, Moa kryper iväg, är på väg att resa sig men lägger sig 

igen och tittar på Minna. Hon lägger sig nära henne och tittar på henne. Hon vänder huvudet bortåt 

mot väggen. Hon reser sig och hjälper Moa upp genom att ta tag i henne runt magen. Hon reser sig, 

går ostadigt efter Minna som skrattande hoppar iväg. Moa stampar i madrassen, Minna kommer 

hoppandes och lägger sig på mage, Moa lägger sig också på mage. Minna reser sig och hjälper Moa 

upp igen som tidigare. När de båda står upp skrattar Minna och pekar på Moa. 
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Här syns en lekaktivitet mellan de båda barnen, de har inte ett utvecklat verbalt språk ännu så de 

kommunicerar med kroppen och via blickar, något som kan observeras lättare då videokamera 

används. Det framgår tydligt att Moa försöker göra som Minna, hon går efter henne, lägger sig 

ner när hon gör det och så vidare. I slutet av denna episod stampar Moa i madrassen som om 

hon försöker hoppa så som Minna gör. Minna verkar uppleva att Moa behöver hjälp att resa sig 

när hon ligger på madrassen och hjälper henne två gånger att resa sig.  

Den gula madrassen är ett miljöerbjudande där barnen uppfattar vad detta föremål kan 

användas till, den inbjuder till att hoppa på, stampa på, lägga sig ner och ställa sig på alla fyra och 

så vidare i denna lek. Detta har observerats vid ett flertal tillfällen med andra barn också. Här 

skapas en lek utifrån vad den gula madrassen erbjuder (Änggård, 2009, s. 222 ―231). Den här 

platsen, det vill säga den gula madrassen i den här episoden uppfattas av de båda barnen utifrån 

dess egenskaper men också utifrån barnens sinnessystem som innefattar bland annat tidigare 

färdigheter och erfarenheter (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 145―151).  Barnen påverkas 

och handlar utifrån vad platsen/madrassen erbjuder (Qvarsell, 2001, s. 101). 

I likhet med Nordin-Hultmans (2011, s. 82―83) beskrivning av svenska förskolor så finns det 

på denna avdelning en tjock madrass som ligger framme i mysrummet mellan de större lek- och 

matrummen. Madrassen ligger framme som en fast inventarier där barnen har möjlighet att 

hoppa som i den här episoden.  

 

Episod 7 ”Kroppslig/rörlig lek i mysrummet” 

Ännu en kroppslig/rörlig lek observeras men i mysrummet. I denna episod består 

miljöerbjudandet av en soffa som fast inventarier/föremål samt lösa föremål det vill säga 

kuddarna. Detta som Gibson (1979, s. 15 & 34) använder sig av vid sin beskrivning av miljön 

som ”möblerad” och att den både kan vara föränderlig och beständig. 

 

Det är tre pojkar Micke, Manne och Mio som leker i mysrummet. Det finns en soffa mot väggen 

i hörnet. Soffan är utan kuddar men det finns en stor sittkudde och två armsstödskuddar, två av 

kuddarna har Micke. Han lägger den stora sittkudden över armstödet på soffan och över ena 

armsstödskudden. Manne tittar på honom. Mio och Manne sitter på soffan, de går sedan ner och 
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sätter sig på golvet. De pratar med varandra men det är ohörbart. Micke flyttar sina kuddar och 

börjar bygga på andra sidan av soffan, mot det andra armsstödet. 

 

1.  Micke: - Jag ska bygga hus! (Han lägger stora sittkudden över armstödet och armsstödskudden och 

kryper in. Då kommer Manne och lägger över en filt över öppningen på ”huset”). 

2.  Manne: - Ett täcke här! (Han försöker sedan kika in genom en springa). 

3. Manne: - Var är Micke! Var är Micke! Vi vet inte ens vad han är. Mio, Mio vet du var Micke är? (Säger han 

till Mio). 

4. Mio: - Nä! Är han där? (Och pekar på huset). 

5. Manne: - Jag måste boxa. (Båda pojkarna går fram till huset. Manne slår med armstödskudden mot 

öppningen så filten ramlar ner. Manne skrattar när filten åker ner och Micke syns). 

6. Mio: - Du var där! (Micke skrattar. Mio drar bort ena kudden och Micke kryper ut från ”huset”). 

7. Micke: - Gör inte så! (Han sätter tillbaka kudden). 

8. Manne: - Vi gömmer Micke för hans mamma! (Säger han till Mio). 

9. Micke: - Min mamma kommer inte än! (Micke kryper in i ”huset” igen. Manne sätter filten över 

öppningen och går där ifrån. Micke kryper ut ur huset). 

 

Micke bygger ett ”hus”, de andra pojkarna verkar inte intresserade till en början. Men Manne 

observerar Micke och är snabbt framme när Micke har byggt klart och lägger en filt över 

öppningen. Manne får sedan med sig Mio genom att fråga honom om han vet var Micke är. 

Micke är till en början ensam i sin lek men genom att Manne engagerar sig och får med Mio blir 

de också delaktiga (rad 3).  Här använder sig barnen av det som Jensen (2007, s. 119) kallar 

leksignaler som i det här fallet kan vara att Micke berättar för de andra pojkarna (rad 1) att han 

ska bygga ett ”hus”. En leksignal för att belysa för Manne och Mio om vad han tänkte göra och 

på så sätt får med dem i leken. Manne observerar Micke och träder in i leken vid rätt tidpunkt när 

han ser att ”huset” är färdigt och Micke kryper in. Manne lägger då en filt över öppningen (rad 2), 

Manne förtydligar också verbalt att han lägger ett täcke över öppningen.   

I denna leksituation utforskar Micke sin omgivning. Miljöerbjudande i denna episod är 

kuddarna, han tolkar miljöerbjudandet utifrån egna erfarenheter (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2009, s.150―151; Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012, s. 150) som kan tänkas vara 

kuddarnas möjlighet till att bygga med och konstruera ett ”hus”. Micke använder sig av fasta 

inventarier/föremål så som soffan med lösa föremål det vill säga tillhörande kuddar när han 

bygger ”huset”.  Gibson (1979, s. 128) åsyftar att utifrån våra intressen upptäcks fler kvaliteter i 

miljön som barnen kan utforska vilket denna episod redogör för. Micke utforskar kroppsligt i den 

fysiska inomhusmiljön, när han bygger och kryper in i ”huset” för att skapa mening i leken. Han 

integrerar kroppsligt med platsen, mysrummet, soffan och kuddarna. 
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Episod 8 ”Kroppslig/rörlig lek i lek- och matrum 1” 

Kommande två episoder utspelar sig på den stora gröna cirkelformade mattan i lek- och matrum 

1. Denna fasta inventarier ingår i barnens kroppslig/rörliga lekar vid flera tillfällen under den tid 

som observationerna genomförs. Det är i relationen mellan föremålet och barnen som 

miljöerbjudandet skapas (Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012, s. 147). Föremålet i dessa episoder 

är den stora gröna cirkelformade mattan som i relation till barnen inbjuder till kroppslig/rörlig 

lek. 

 

Tre pojkar Mattias, Mio och Malcolm leker i lek- och matrum 1. De har varsin liten stol som de 

har lagt ner så ryggstödet är i golvet. De håller i stolsbenen och skjuter stolen framför sig runt, 

runt på en stor cirkelformad grön matta efter varandra. I mitten står en förvaringslåda. Malcolm 

har ställt fram en pall bredvid förvaringslådan som han ställer sig på. 
 

1. Malcolm: - KÖR!  (Stäcker upp armen och sänker).  

2. Malcolm: -STOPP! BROMSA! (Ropar Malcolm när Mio och Mattias är framför honom. Mattias och 

Mio stannar och tittar på honom). 

3. Malcolm: - Ni får stanna där för nu tänker jag att…att. (Han kliver ner från pallen). - Jag tar bort stolen och 

sätter den där. (Malcolm reser stolen och ställer den bakom pallen). 

4. Malcolm: - Mio ska komma till pallen. Klara färdiga kör! (Han sträcker upp armen och sänker den när 

han ropar KÖR! Mattias och Mio börjar köra runt igen). 

5. Malcolm: - Mio du stannar här vid pallen. (Han pekar på pallen. Mio är före Mattias och stannar intill 

pallen). 

6. Malcolm: - Mio vann! (Mattias som är bakom Mio lägger sig ner och låtsas gråter. Malcolm 

tittar på Mattias). 

7. Malcolm: - Nu är det dags för Mattias, flytta på dig Mio. Nu är det dags för Mattias att vinna. (Mattias reser 

sig och skjuter sin stol till pallen. Mio skjuter sin stol ett varv till). 

8. Malcolm: - Mattias och Mio vann! (Han hoppar ner från pallen). 

9. Mio: - Yeahhh! Både du och jag vann! 

10. Mattias hoppar runt: - Yeahh! 
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Episod 9 ”Kroppslig/rörlig lek i lek- och matrum 1” 

 

Två flickor Melissa och Matilda befinner sig i lek- och matrum 1 på den stora gröna 

cirkelformade mattan. 

 

1. Melissa och Matilda: - Ett, två, tre! (I kör räknar de och sedan snurrar de på mattan ståendes. 

De faller till marken och skrattar. De reser sig igen och snurrar med utsträckta armar). 

2. Melissa och Matilda: - Ooooaaaaaa!!! (De ramlar igen och sätter sig på mattan. Sedan reser de sig upp 

och snurrar igen). 

3. Matilda: - Aaaaaaaaaaaa! (Ramlar på mattan, Melissa ramla bredvid Matilda. De reser sig igen och 

snurrar med utsträckta armar och tittar upp mot taket). 

4. Matilda: - Vi snurrar två! (Tar tag i Melissas händer och snurrar runt på mattan tillsammans). 

5. Matilda och Melissa: Oooaaaa!! (Utropar de medan de snurrar runt på mattan). 

 

I episod 8 med de tre pojkarna har de kommit på en lek med de små stolarna som är i 

barnstorlek. De använder stolarna inte som det förväntas av dem det vill säga att sitta på dem 

utan pojkarna skjuter stolarna framför sig liggandes och tävlar mot varandra. Malcolm är den som 

verkar föreställa domare och bestämmer vem som vinner ”loppet” (rad 6). När Mattias uttrycker 

missnöje (rad 6) med att förlora räddar Malcolm situationen och menar att båda vinner till slut 

(rad 8). Mattias och Mio accepterar att Malcolm bestämmer.  

Till skillnad från Nordin-Hultmans (2011, s. 82―83) avhandling där hon beskriver att svenska 

förskolor är inredda med möbler i vuxenstorlek finns det på denna förskola möbler i barnstorlek. 

I episod 8 använder sig barnen av stolar i barnstorlek i sin lek. Änggård (2009, s. 226―227) 

redogör för att naturmaterial symboliserar något annat i barnens lek. Vilket också tydliggörs i 

denna episod där stolarna föreställer fordon i leken. Barnen i dessa två episoder utforskar fritt 

med det som erbjuds i den fysiska inomhusmiljön. Detta kan möjliggöra för fler 

miljöerbjudanden som kan leda till ytterligare utforskande enligt Osnes, Skaug och Eid Kaarby 

(2012, s. 150). Miljöerbjudanden i episod 8 är barnstolarna och den gröna stora cirkelformade 

mattan. De använder stolarna som ett fordon och skjuter dessa framför sig runt på den stora 
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gröna cirkelformade mattan och tillsammans har de skapat en lek med vad dessa föremål erbjuder 

dem. I episod 9 med de två flickorna som snurrar runt på den stora gröna mattan skapas leken 

med påverkan av det miljöerbjudande som den stora gröna mattan inbjuder. I det här fallet är att 

snurra runt och ramla, snurra runt igen och ramla. Melissa och Matilda utforskar kroppsligen i 

denna lek så som Skantze (1989, s. 134) beskriver i sin avhandling. Den gröna mattan är 

betydelsefull och påverkar barnens handling i leken (Qvarsell, 2001, s. 101) på avdelningen. Detta 

synliggörs utifrån barnens lek i dessa episoder men även i andra observationer som inte 

presenteras i denna studie men som har likande inslag av vad denna stora gröna cirkelformade 

matta har att erbjuda barnen i leken. Barnen leker ofta på mattan, olika lekar där det är mycket 

rörelse antingen med lösa föremål inkluderade som i episod 8 med barnstolarna eller som i episod 

9 med enbart den gröna mattan som flickorna använder sig av i sin lek. 

De miljöerbjudanden som finns tolkas av barnen utifrån tidigare erfarenheter samt är 

betydelsefulla för barns lärande och lek (Johansson & Pramling Samuelsson, 2009, s.150―151; 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012, s. 150). I episod 8 framgår det att de tre pojkarna verkar ha 

ett gemensamt intresse av att köra fort och tävla mot varandra och i denna miljö skapas denna 

lek. Flickornas gemensamma intresse är att snurra på mattan. 

 

Miljöerbjudande som resulterar i stillasittande lek. 

Episod 10 ”Stillasittande lek i lek- och matrum 1” 

Miljöerbjudande i form av miniatyrleksaker så som spis, bord och stolar samt plastleksaker som 

mat, tallrikar, bestick och så vidare skapar en lek i likhet med Jensens forskning (2007, s. 

109―110) där det framgår att barnen överför vuxenvärlden till sin lek med miniatyrleksaker. 

Detta synliggörs i följande episod där barnen imiterar vardagliga situationer i sin lek utifrån det 

som erbjuds i miljön. 

 

Fem stycken barn leker i en vrå i lek- och matrum 1. Vrån är avdelad på ena sida av en skärm. 

Här finns en liten spis, ett litet bord, små stolar, en docksäng samt diverse plastleksaker som 

tallrikar, muggar, mat och så vidare. Molle, Mitra, Moltas, Magnus och Madde leker i denna vrå. 
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På det lilla bordet är det framdukat med plasttallrikar, mat, bestick och skålar med mera. Molle 

står vid ena sidan av det lilla bordet och delar ut tallrikar till de andra som sitter på andra sidan av 

bordet. Barnen sitter på de små stolarna utom Madde som sitter på en gunghäst av trä. 

 

1. Madde: - Kan jag få en tallrik Molle? Molle får jag en tallrik? (Molle plockar fram en tallrik till Madde). 

2. Madde: - Visst har vi mysigt hemma? (Riktat till mig som står och filmar). 

3. Författare M: - Verkligen! (Madde säger något ohörbart. Det som uppfattas är ordet restaurang). 

4. Magnus: - Var är din? (Tittar på Molle som lägger en plastbanan på Mitras tallrik. Mitra lägger 

plastbananen på bordet).  

Molle ger Madde en gaffel. Moltas sitter tyst och tittar på de andra. Magnus tar en bit plastkyckling 

och plastkorv och lägger på sin tallrik. Under tiden går Madde av gunghästen och hämtar en filt som 

ligger på golvet en bit bort. I handen har hon en docka. 

5. Mitra: - Det här är ägg. (Pekar på stekt plastägg). – Det här är ägg. (Pekar på kokt plastägg).  

Plastbananen mellan Moltas och Mitra ramlar ner på golvet. Moltas plockar upp den och lägger den 

på bordet igen. Magnus som har plastkyckling och plastkorv på sin tallrik slickar sig om munnen. 

Madde kommer tillbaka och lägger filten på gunghästen och sätter sig på den. 

6. Madde: Ska inte jag få någon mat? (Molle säger inget. Han håller på för fullt i ”köket”. Han stoppar in 

olika plastleksaker i ugnen och sätter på den).  

 

Här leker barnen att de troligtvis sitter hemma och ska äta mat. Alla har en given roll, Molle är 

den som ska servera mat till de andra. Moltas, Mitra, Magnus och Madde sitter och väntar på att 

bli serverade, det är i stort sett bara Madde som säger till (rad 1) att hon ville ha en tallrik och mat 

(rad 6). Molle säger inget han är fokuserad på det han håller på med. Han dukar fram så alla får 

varsin tallrik och börjar dela ut mat till Mitra. Han lägger in något i ugnen och sätter på den (rad 

6).  

I Hjorths (1996, s. 209―210) forskning framgår det att barnen utvecklar sin förmåga att förstå 

och tillämpa regler i leken, vilket synliggörs i denna episod, barnen är fullt medvetna om att det är 

Molle som ska serverar de andra som ska sitta och vänta på att bli serverade. Några av barnen är 

dock lite otåliga och tar för sig av maten själv eller frågar Molle om de inte ska få en tallrik eller 

mat, annars sitter de och väntar på Molle.  

Det innehåll som miljön erbjuder ger mening åt barnen i deras lek (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2009, s. 147). Innehållet i denna lek är miniatyrmöblerna och plastleksakerna som 

fasta föremål samt lösa föremål Gibsons (1979, s. 34) benämning. Dessa föreställer föremål från 

de vuxnas värld som barnen kan relatera till och skapa en lek utifrån. Barnen har upplevt detta 

tidigare, det vill säga att sitta runt ett matbord och bli serverade mat, deras erfarenheter får en ny 

mening i leken. Även den avgränsade ytan/vrån där denna lek utspelar sig är ett miljöerbjudande 

som barnen nyttjar till att ge liv åt sin lek.  
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Episod 11 ”Stillasittande lek i lek- och matrum 2” 

Relationen mellan barnet och miljön skapar ”barns platser” det vill säga en plats där barnen kan 

leka med det som intresserar dem (Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012, s. 145―151). En plats 

kan bestå av olika miljöerbjudande för enskilda barn (Gibson, 1979, s. 136) detta utifrån barnens 

tidigare erfarenheter (Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012 Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012, s. 

150; Johansson & Pramling Samuelsson, 2009, s. 150―151). I episod 11 leker ett barn enskilt med 

olika lösa föremål som han har intresse av.  

Eftersom barnet i följande episod leker ensam framställs episoden i beskrivande form utifrån det 

som ses, barnet talar inte. 

 

Mio sitter vid en avgränsad yta i hörnet av lek- och matrum 2. Han sitter på de lekmattor som 

finns. Det finns också diverse leksaker som bilar, garage, plastdjur och spel. Mio leker själv i flera 

minuter. 
 

Mio kör med en bil i en ställning som är avsedd för bilen. Han sätter bilen i mitten av ställningen 

och bilen åker ner längs banan. Medan han lägger bilen där lägger han sig ner på golvet och tittar på 

bilen som åker ner. När bilen sedan åkt ner i golvet sätter han sig upp igen. Framför honom ligger 

en mjuk färgglad orm. Mio lyfter upp ormens huvud och gör en svepande rörelse med bilen mot 

ormen. Sedan sätter han bilen högst upp i banan. Bilen stannar halvvägs i banan, Mio lägger sig då 

igen och puttar på bilen så den åker hela vägen ner på golvet, Mio sätter sig upp igen. Ormen är 

formad som ett O på golvet, Mio lägger bilen mitt i O:t. Tar sedan bilen och lägger den högst upp i 

banan igen. Han säger ingenting men det ser ut som han mumlar något. 

 

Här redovisas en episod som är vanligt förekommande i lek- och matrum 2 både som ensam lek 

samt som gemensamma lekar. I detta rum finns bilar av olika slag med tillbehör, lego, pussel och 

spel. Mio leker ensam med bil och tillhörande ställning, denna lek pågår i flera minuter med det 

som finns vid denna avgränsande ytan i lek- och matrum 2.  

I Skantzes (1989, s. 137) avhandling betonas olika teman som kan uppfattas av barnen i den 

fysiska inomhusmiljön bland annat att få leka och att få vara ifred. Mio verkar i denna episod vilja 
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vara ifred och leka, han är koncentrerade på sin lek och leken fortskrider utan att han söker upp 

någon annan eller att någon annan uppsöker honom.  

Miljöerbjudande i denna episod är dels den avgränsade ytan/vrån som enligt Onses, Skaug 

och Eid Kaarby (2012, s. 145―151) kallar ”barns platser” denna plats inbjuder till att sitta och 

leka på lekmattan. Platsen påverkar Mios handling utifrån vad den erbjuder (Qvarsell, 2001, s. 

101). De olika lösa föremålen (Gibson, 1979, s. 34) det vill säga bilen, ställningen och ormen är 

miljöerbjudanden som Mio använder sig av i sin lek.  

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2009, s. 147) ger barnen mening åt det innehåll 

som miljön erbjuder. Mio skapar mening i sin lek på sitt sätt. Han kör bilen i ställningen flera 

gånger om, han lägger sig ner när bilen ska åka i banan som för att se bättre. Lekens innehåll och 

utformning skapas av barnen själva (Hjorth, 1996, s. 209) samt att ett föremål förstås av barnen 

utifrån vad den kan utnyttjas till (Änggård, 2009, s. 222). I denna episod använder sig Mio av 

föremål med tydligt användningsområde det vill säga bil och ställning, han använder sig av dessa 

utifrån egna erfarenheter och kunskaper. 

 

Miljöerbjudande som uppsöks i leken. 

Episod 12 ”Miljöerbjudande som uppsöks i leken i mysrummet” 

En lek kan starta utan föremål och där barnen söker upp föremål som passar in i den pågående 

leken vilket Änggård (2009, s. 231) redogör i sin artikel. I likhet med Moser och Martinsen (2010, 

s. 457) används leksaker/föremål utifrån en annan mening än vad de är till för, beroende på 

situationen. Nedan redovisas två episoder där barnen söker föremål i en lek som redan pågår. 

 

Malcolm och Markus befinner sig i mysrummet. Malcolm har klätt ut sig, han har på sig en tröja 

med löst hängande ärmar. De har en dockvagn med sig.  

 

Markus ser sig omkring. Malcolm också som plockar upp kläder att klä ut sig i som ligger i en låda 

på en ställning. Han lägger kläderna i korgen under dockvagnen. Markus tar också kläder och lägger 

i dockvagnen. 
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1. Malcolm: - Vi köper glass! (Tar mer kläder och lägger i korgen under vagnen). 

2. Malcolm: - Vi köper gummiglass! 

3. Markus: - Gummiglass, vi köper massor av gummiglass från glassbilen. Den lämnar massor med glassar. Jätte 

många…många gummiglassar behöver vi. (Markus plockar under tiden i mer kläder i dockvagnen. Det gör 

även Malcolm).  

4. Malcolm: - Vi behöver väskor! (Malcolm lägger väskor i dockvagnen). 

Markus har gått in i en koja som finns i ena hörnet i det lilla rummet. Det är en koja av trä med 

gardiner runt om som kan dras iför. 

5. Markus: - Jag hämtar en bamseglass. En bamseglass. (Markus tittar ut från kojan med en liten mjuk nalle. 

Malcolm kommer och tar emot den och lägger den i dockvagnen). 

 

Episod 13 ”Miljöerbjudande som uppsöks i mat- och lekrum 1” 

 

Markus har hämtat en massa kläder och väskor med Malcolm från mysrummet. 

 

1. Markus: - Nu måste jag köra bil. Hejdå! (Han går iväg med en väska som han sedan släpper på golvet). 

2. Markus: - Nu ska jag köra bil. (Ser sig omkring). 

Han tar en av pedagogernas stol som har rund sits, ett litet ryggstöd och hjul. Han lutar sig med 

magen mot sitsen och pannan mot ryggstödet. Han håller i sitsen och små springer iväg. 

3. Markus: - Brummm!! (Små springer några steg tills han kommer framför Mio). 

4. Markus: - Kan du akta på dig? (Mio flyttar på sig. Markus springer i väg med stolen in till lilla 

rummet). 

 

I episod 12 plockar Malcolm och Markus på sig kläder som används till att klä ut sig samt väskor 

och en nalle. Dessa föreställer glass, vilket de båda uttrycker verbalt. Malcolm (rad 1) förtydligar 

att de köper glass för Markus som då instämmer (rad 3) att glassen är från glassbilen. Innan de 

plockar på sig alla föremål tittar de sig omkring och letar efter något som ska passa in i deras lek. 

Malcolm och Markus leker en lek där de har klart för sig vad det är för lek, miljön erbjuder dem 

sedan kläder att klä ut sig i, väskor och nalle som symboliserar glass i denna lek. Dockvagnen 

föreställer en vagn för att frakta glassar i istället för att köra dockor i som Gibson (1979, s. 128) 
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men även Jensen (2007, s. 119―120) framhåller, det vill säga att olika erbjudanden ges av olika 

objekt, ett objekt kan användas på flera olika sätt.  Även i episod 13 urskiljs detta genom att 

Markus berättar för Malcolm att han ska köra bil och sedan ser sig om i rummet efter något som 

skulle kunna föreställa en bil. En av pedagogernas stol med hjul på utnyttjas av Markus som en 

bil.   

I episod 12 kommunicerar barnen mellan varandra om miljöerbjudande som då skapar mening 

i leken, de benämner för varandra att de köper glass och att det är från glassbilen, något som 

barnen har erfarenhet av sedan tidigare det vill säga att köpa glass från glassbilen. 

 

Sammanfattning 

Analyserna visar att på Förskolan Majblomman och avdelningen Moroten förekommer 

miljöerbjudanden som skapar vissa varianter av lekar. Dessa lekar inträffar i samma rum med 

liknade föremål, lösa och fasta. Miljöerbjudanden som barnen använder sig av i sina lekar är i 

form av bland annat en gul tjock madrass, en grön cirkelformad stor matta, avgränsad yta/vrå, 

miniatyrmöbler, plastleksaker, kläder och bilar och så vidare. I lek- och matrum 1 och i 

mysrummet på avdelningen Moroten förekommer främst miljöerbjudanden som resulterar i 

kroppslig/rörlig lek. I lek- och matrum 2 förekommer främst miljöerbjudande som resulterar i 

stillasittande lek. Miljöerbjudande som uppsöks i leken förknippas inte med ett specifikt rum utan 

det som barnen söker efter påträffar de där de befinner sig i sin lek. Miljöerbjudande skapas i 

relationen mellan barnet och platsen och frambringar mening i leken.  
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Diskussion  
 

Syftet med denna studie är att studera den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lek och 

meningsskapande i två olika förskolor. Tillvägagångssättet som används är att på Förskolan 

Apelsinen observeras barnens användning av artefakter i leken och på Förskolan Majblomman 

observeras miljöerbjudanden i leken. 

 

Resultatdiskussion  
 

I diskussionen nedan lyfts kunskaper och resultat utifrån respektive perspektiv i förhållande till 

varandra samt var och en för sig. Vidare diskuteras perspektivens betydelse för vår studie. 

Kunskaper som visas utifrån de två olika perspektiven, det sociokulturella och 

miljöerbjudande belyser på olika sätt betydelsen av fysiska inomhusmiljön för barns lek och 

meningsskapande.  

I det sociokulturella perspektivet är det samspelet mellan barnen som är i fokus och hur de 

använder artefakter som kulturella redskap i sin lek (Säljö, 2000, s. 18, 29). Kunskaper som 

barnen utvecklar är att förhålla sig till sin omvärld och genom sina tidigare erfarenheter ges 

artefakterna en ny betydelse (Löfdahl, 2002, s.143; Vygotskij, 1999, s. 7). Artefakter ses som en 

resurs i barnens lek och i denna studie visas just detta genom att barnen samspelade med 

varandra och artefakter (Vygotskij, 1999, s. 7). Det synliggörs även i denna studie att barnen 

framkallar ett meningskapande i leken. Detta meningsskapande får barnen genom att de använder 

sin fantasi, intresse och artefakter som finns i deras närhet till att utveckla leken (Löfdahl, 2002, s. 

43). 

Utifrån perspektivet miljöerbjudande är det samspelet med miljön som är i fokus. Detta 

framstår genom att olika lekar skapas av de föremål som erbjuds i miljön men även av de 

avgränsade ytor/vrår som också erbjuds i den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Barnen söker 

även upp miljöerbjudanden i form av föremål i leken för att utveckla, skapa mening och få leken 

att fortgå. Barnen använder sina erfarenheter vid vad ett miljöerbjudande kan användas till, i vissa 

fall uppfattas det däremot automatiskt. Kunskaper som visas är också att miljöerbjudande ger 

mening åt det innehåll som erbjuds i leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2009 s. 150―151) 

samt att leken kan utvecklas vid utforskande av miljön. Vidare redovisas att olika platser kan vara 

ett miljöerbjudande utifrån miljöns egenskaper vilket resultatet av delstudien utifrån perspektivet 

miljöerbjudande tydliggör. 

Gemensamma kunskaper utifrån dessa två perspektiv är att barnen använder sina tidigare 

erfarenheter i leken samt att barnen skapar mening i leken. Vidare utvecklas barnen i leken om 

den fysiska inomhusmiljön är utforskande och utmanande. 
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Resultatet visar utifrån det sociokulturella perspektivet att i leken använder sig barnen av sina 

erfarenheter av händelser från deras vardag på Förskolan Apelsinen. Med hjälp av artefakter 

iscensätter barnen sina händelser samt skapar en ny verklighet i leken där barnen får bearbeta och 

använda sina intressen (Vygotskij, 1995, s.15―16). Dessa resultat kan ses i episod 1, 3 då barnen 

använder sina erfarenheter och intressen för att dramatisera en händelse samt att barnen 

använder de artefakter som finns. På Förskolan Apelsinen har till viss del de traditionella 

leksakerna tagits bort exempelvis bilgarage, småbilar och dockor. Detta gör att resultatet i denna 

studie visar att barnen använder sin fantasi och kreativitet för att skapa artefakter som motsvarar 

de leksaker som barnen troligtvis skulle använt i sin lek. I episod 4 synliggörs detta genom att 

barnen använder byggmaterial som artefakter istället för exempelvis leksaker som förställer mat. 

Barnen får möjlighet att utveckla sina händelser och för att barnen ska kunna utveckla sina 

händelser behövs en aktiv miljö, aktivt barn och en aktiv vuxen (Lindqvist, 1999, s. 15). Resultatet 

visar även att på Förskolan Apelsinen finns det ett samspel mellan barnen och de artefakter som 

barnen använder i sin lek. Detta samspel utvecklar både leken och barnen, artefakterna som 

används är bland annat träbitar och möbler. Detta kan ses utifrån det sociokulturella perspektivet 

på barns lärande. Säljö (2000, s. 22―23), Löfdahl (2002, s. 11―12) och Jensen (2007, s. 17) tar 

upp detta i sina studier, att lärandet sker i samspel mellan barnen och användningen av artefakter. 

    Resultatet utifrån Gibsons perspektiv om miljöerbjudande visar att miljöerbjudanden resulterar 

i olika lekhandlingar i de olika rummen på Förskolan Majblomman. Miljöerbjudanden i de olika 

rummen både utifrån fasta och/eller lösa föremål skapar lekhandlingar som skiljer sig åt i de olika 

rummen. I lek- och matrum 2 äger främst stillasittande lekar rum med olika lösa föremål så som 

bilar vilket synliggörs i episod 11. Miljöerbjudanden utifrån avgränsade ytor/vrår förekommer 

också, då i lek- och matrum 1 och 2, detta redovisas i episod 10 och 11.  I både lek- och matrum 

1 och i mysrummet förekommer främst kroppslig/rörlig lek. Betydelsefulla i barnens lekar är de 

fasta föremålen, det vill säga den tjocka gula madrassen och den stor cirkelformade gröna mattan. 

Dessa brukar barnen vid flera tillfällen då observationerna genomfördes. Den tjocka gula 

madrassen och den stora gröna cirkelformade mattan skapar handlingar i leken av barnen som är 

att hoppa, snurra och köra med stolar som ett fordon vilket redovisas i episod 6, 8 och 9.  Dessa 

fasta föremål är miljöerbjudanden som uppfattas av barnen som de använder i sina 

kroppsliga/rörliga lekar (Qvarsell, 2001, s. 101; Änggård, 2009, s. 222). Slutsatser visar att 

beroende på miljöns utformning skapas olika lekar, under observationerna synliggörs att det 

bland annat finns en cirkelformad matta i lek- och matrum 2 men miljöerbjudande där resulterar 

inte i kroppslig/rörlig lek. Detta kan bero på att mattan ligger intill en hörnsoffa, 

miljöerbjudanden blir i stället mer stillasittande som att sitta och läs en bok. Böcker finns också i 

närheten av mattan  

Vidare visar studiens resultat att miljöns utformning kan ses som både föränderlig och 

beständig vilket Gibson (1979, s. 15) beskriver om miljön som ”möblerad”. I episod 7 bygger 
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Micke ett ”hus” av soffan som ett beständigt fast föremål i miljön och kuddarna som lösa 

föränderliga föremål i miljön.  

Lösa föremål förekommer vid flera stillasittande observationer samt vid ensam lek som i 

episoderna 10 och 11. I båda dessa är miljöerbjudanden i form av olika leksaker med tydliga 

användningsområden så som bilar, plasttallrikar, plastbestick och plastmat och så vidare. 

Miljöerbjudande så som den avgränsande ytan/vrån i rummen skapar också dessa lekar. Som i 

episod 10 leker barnen att de sitter och äter mat vid miniatyrmöblerna i den avgränsande 

ytan/vrån där dessa finns i lek- och matrum 1. I episod 11 är miljöerbjudande också en 

avgränsande ytan/vrån fast i lek- och matrum 2 som erbjuder Mio till stillasittande ensam lek 

med bil och tillhörande ställning.  

Studiens resultat visar även att barnen vid ett flertal tillfällen söker upp miljöerbjudande de kan 

använda i den lek som var pågående. Detta presenteras i episod 12 och 13 där barnen tydligt letar 

efter något i miljön som de kan använda i sin lek. 

     På Förskolan Apelsinen finns det ingen skillnad på vad barnen leker i de olika rummen, utan 

barnen använder sin fantasi och de artefakter som finns för att skapa en lek. Det vill säga olika 

varianter av lekar sker i alla rummen. På Förskolan Majblomman däremot synliggörs att 

miljöerbjudanden i lek- och matrum 1 och mysrummet skapar främst kroppsliga/rörliga lekar och 

i lek- och matrum 2 förekommer främst stillasittande lekar. 

Vidare åskådliggörs att på Förskolan Apelsinen används artefakter till mer stillasittande lekar. 

De artefakter som finns är inte de traditionella leksakerna utan det är bland annat träbitar och 

klossar. Barnen skapar artefakter som exempelvis bilar av lego för att kunna leka med racerbilar 

som i episod 5. Medan på Förskolan Majblomman används miljöerbjudanden mer till 

kroppsliga/rörliga lekar. Vid de stillasittande lekarna används miljöerbjudanden främst av lösa 

föremål som är mer av den traditionella synen på leksaker som till exempel plasttallrikar, plastmat 

och bilar.  

Liksom Moser och Martinsen (2010, s. 469) forskning visar att leksaker med tydliga 

användningsområden som på Förskolan Majblomman används med utgångspunkt i vad som 

förväntads av dem. I vissa situationer får dessa annan betydelse i leken vilket även framgår i 

denna forskning där till exempel kläder att klä ut sig i får föreställa glass och så vidare. Vidare 

beskriver Moser och Martinsen (2010, s. 469) att naturmaterial som inte har ett tydligt 

användningsområde kan varieras på olika sätt i leken. Detta framstår på Förskolan Apelsinen där 

barnen använder sig av artefakter som inte har ett tydligt användningsområde och där barnen får 

använda sin fantasi för att skapa mening i leken.  

Båda förskolorna skiljer sig åt från Nordin-Hultmans (2011, s. 76―77) beskrivning av svenska 

förskolor. Förskolan Apelsinen liknar till viss del de engelska förskolorna, där de är utformade 

som ”öppna rum” och artefakter finns lätt tillgängliga för barnen. Förskolan Majblomman består 

av två större lek- och matrum som är tillgängliga för barnens lekar samt att föremål finns relativt 

lätt tillgängliga för barnen. Båda förskolorna har även möbler i barnens storlek.  
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Utifrån vårt syfte och frågeställningar valde vi dessa två perspektiv som är det sociokulturella 

perspektivet och perspektivet miljöerbjudande. Dessa har medfört både förtjänster och 

svårigheter i vår studie. Perspektiven är koherenta och likheter mellan perspektiven är det 

material som finns i den fysiska inomhusmiljön som barnen leker med. Dessa benämns utifrån 

Vygotskij som artefakter och utifrån Gibson som föremål. Perspektiven har till viss del varit svåra 

att skilja åt i vår studie eftersom begreppen liknar varandra. Det som skiljer dessa begrepp från 

varandra är att artefakter definieras som kulturella redskap som skapats av människan. Medan 

begreppet föremål definieras som fasta och lösa föremål som är ”möblerade” i den fysiska 

inomhusmiljön. För att skilja perspektiven åt och vidga arbetet har vi haft olika infallsvinklar på 

våra analyser och haft olika fokuseringar. Utifrån det sociokulturella perspektivet har fokus varit 

samspelet mellan barnen med artefakter i leken. Barnen använder artefakter för att skapa 

händelser från vardagslivet och ge liv i leken. Leken och lärandet utvecklas i samspelet mellan 

barnen och användningen av artefakter. Utifrån perspektivet miljöerbjudande har fokus varit 

samspelet med miljön i leken. Lekar skapas av vad som erbjuds i miljön av fasta och lösa föremål 

men även platser och ytor/vrår. Båda perspektiven är betydelsefulla för lek och 

meningsskapande. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet skapar barnen mening 

tillsammans med andra barn och med artefakter (Löfdahl, 2002, s. 24, 43). Med utgångspunkt i 

perspektivet miljöerbjudande skapar barnen mening i leken genom sina handlingar och kroppsligt 

utifrån miljöerbjudanden (Skantze, 1989, s. 134). Gemensamt för de båda perspektiven är att 

barnen i sin lek i förskolans fysiska inomhusmiljö och användandet av artefakter/miljöerbjudande 

utgår från tidigare erfarenheter och intressen. 
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Metoddiskussion 

Metoden för denna studie fungerade bra utifrån studiens syfte och frågeställningar. I likhet med 

Änggård (2009, s. 224) är studien etnografisk, vilket innebär att meningen med det som sker för 

barnen i naturliga sammanhang blir lättare att förstå. 

Problem som uppstod var bland annat att inte alla samtyckesblanketter kom in vid uttalad tid. 

Vilket gjorde att observationerna till en början fick genomföras där dessa barn inte var 

närvarande. Utifrån de etiska aspekterna använde Johanna sig även av fältanteckningar för att 

undvika att observera de barn där samtyckesblanketten saknades. Detta försämrade inte 

insamlade empirin men det försvårade valet av observationerna, då det var ogenomförbart att 

observera alla miljöer och händelser som var relevanta för studien och då missades viss 

information (Kaijser & Öhlander, 1999, s. 79).   

Enligt Kullberg (2004, s. 139) kan insamlingen av material begränsas och att distansera sig kan 

försvåras då den som observerar känner deltagarna. Jenny till skillnad från Johanna hade kontakt 

sen tidigare med barnen på Förskolan Majblomman innan denna studie, vilket innebar svårigheter 

av att komma in som enbart observatör. Barnen såg Jenny som en deltagande vuxen i 

barngruppen och ville att hon skulle delta i barnens aktiviteter. Videofilmningen blev åsidosatt till 

en början och Jenny deltog i vissa observationer varav en episod redovisas i denna studie.  

Vi använde oss av handkamera vid observationerna för att kunna förflytta oss runt i rummet 

och för att få en mer detaljerad bild av observationen som möjligt så som Nordin- Hultman 

(2011, s. 66), Löfdahl (2001, s. 54) med flera. Då en observation utfördes vid en pågående lek 

valdes andra leksituationer bort.  Därav var det viktigt att ha analytiskt fokus det vill säga att 

fokusera på de leksituationer som var relevanta för studien (Kaijser & Öhlander, 1999, s. 79). 

Under rubriken metod beskrev vi att Nordin-Hultman (2011, s. 66) filmade den fysiska 

inomhusmiljön när det inte pågick någon verksamhet för att hon skulle få en detaljerad bild av 

förskolornas inventarier. Detta gjorde även Johanna i och med att hon inte hade fått samtycke 

från alla föräldrar ännu. Jenny filmade den fysiska inomhusmiljön när verksamheten pågick.  
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Konklusion 

Utifrån resultatet av denna studie visas att den fysiska inomhusmiljön har betydelse för barns lek 

och meningsskapande. Artefakter och miljöerbjudande används av barnen för att utveckla leken 

och meningsskapandet på olika sätt. Hur använder barnen artefakter i sin lek och vilka 

miljöerbjudanden använder barnen i sin lek? Detta framkommer i analyserna på följande sätt, 

barnen samspelar med varandra och använder artefakter i sina lekar. Lekar utspelar sig utifrån 

tidigare erfarenheter och intressen. I detta kan det synliggöras att artefakter har betydelse i den 

fysiska inomhusmiljön, att det finns varierande artefakter som stimulerar barnens lek och fantasi. 

Miljöerbjudanden som barnen använder, skapar kroppsliga/rörliga lekar, stillasittande lekar samt 

att barnen söker upp miljöerbjudande i sin pågående lek.  Beroende på vad som finns tillgängligt i 

den fysiska inomhusmiljön skapar barnen olika varianter av lekar. Med utgångspunkt i detta är det 

viktigt som pedagog att vara medveten om att ge barnen en stimulerande och utvecklande fysisk 

inomhusmiljö som lockar till lek.  

Även om olika rapporter redogör för att barngrupperna är stora i dagens förskola, upplever 

inte vi att detta var något hinder i barns lek och meningsskapande i den fysiska inomhusmiljön på 

dessa två förskolor.  

Vidare forskning kring detta ämne skulle kunna vara pedagogernas syn på den fysiska 

inomhusmiljön, om pedagogerna har en medveten strategi vid utformningen av den fysiska 

inomhusmiljön. Det skulle också vara intressant att forska vidare utifrån genusperspektivet om 

användandet av artefakter och miljöerbjudanden ter sig olika beroende på barnens kön. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej, jag heter Johanna Westman och läser till förskollärare vid Uppsala Universitet och går min 

examenstermin. Jag kommer att tillbringa en tid här på förskolan och göra observationer som jag 

kommer att använda i mitt examensarbete.  

I mitt examensarbete kommer jag att studera den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lek i 

förskolan. 

Jag kommer vilja observera barnen d.v.s. att jag föra anteckningar om vad barnen gör och jag 

kommer även videofilma barnen i deras lek. Därför är det viktigt för mig att få ert tillstånd att få 

observera era barn. Ni kan när som helst dra er ur studien och behöver inte känna något tvång till 

att delta. Alla namn kommer att vara anonyma, namnen på barnen och förskolan kommer att 

vara påhittade. 

Det finns en samtyckesblankett på nästa sida och jag skulle vilja att ni svarade på den oavsett om 

ert barn får delta eller inte i studien. Om ni har några frågor och funderingar får ni gärna höra av 

er till mig eller till min handledare. 

Min handledare för examensarbete heter Katarina Gustafson och är universitets lektor på 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Katarina kan 

nås på telefon: xxxxxxx eller mejl: xxxxxxxxx 

Ni kan nå mig på telefon xxxxxxx eller mejl xxxxxxxx 

 

Tack på förhand  

Johanna Westman 
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Samtyckesblankett 

Sätt ett kryss i rutan som passar er och ert barn, om ert barn får delta i studien. Vill ni inte att ert 

barn ska delta i studien skriver ni enbart under med era namnteckningar samt skriver ert barns 

namn.  

Blanketten kan lämnas till pedagogerna på ert barns avdelning eller till mig. Jag vill gärna ha svar 

senast den 20 november 2012 om ert barns deltagande. 

Mitt/mina barn får delta i observationer och videofilmning     

Mitt/mina barn får delta i observation men ej videofilmning         

 

Barnets namn  

 

Vårdnadshavarens namnteckning  

 

Vårdnadshavarens namnteckning 
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Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är Jenny Sokyazian och jag går på lärarprogrammet med inriktning mot förskolan. Detta är min 

sjunde termin och jag läser Allmänt utbildningsområde III, examensterminen. Under denna termin ska jag 

skriva en C-uppsats om ett ämne som intresserar mig. Jag tänker studera barnen i den fysiska 

inomhusmiljön när de leker. Syftet är att ta reda på vilken betydelse den fysiska inomhusmiljön har för 

barnens lek. Metoden för denna studie kommer vara observationer med videofilmning. Deltagandet för 

denna studie är frivillig och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Deltagare och förskola 

kommer ha fingerade namn. All information som jag samlar in kommer endast att användas i denna studie 

och jag har tystnadsplikt. C-uppsatsen kommer jag att skriva med en annan student som kommer att 

utföra sina observationer på en annan förskola. Observationerna kommer jag att utföra under ett par 

veckor. 

Jag är oerhört tacksam om jag får tillåtelse att få studera ert/era barn på förskolan när de leker. 

Tack på förhand! 

Om ni har några frågor kan ni gärna kontakta mig eller min handledare för examensarbetet på 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Mvh Jenny Sokyazian 

Jenny Sokyazian 

Telefonnummer: xxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxx 

Handledare för examensarbetet: 

Katarina Gustafson Unv. lekt. Institutionen för pedagogisk, didaktisk och utbildningsstudier. 

E-mail: xxxxxxxx     
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Samtyckesblankett: 

 

o Här ger jag/vi tillåtelse att mitt barn får delta i studien och att jag kan avbryta mitt barns 

deltagande när jag vill. 

 

o Nej, tack jag/vi vill inte att vårt/våra barn ska delta i studien.                                                

 

……………………………………………………………………………………………. 

Datum, ort och namnunderskrift 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Barnets/barnens namn 

 

 


