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Sammanfattning 

I denna studie har vi studerat den fysiska inomhusmiljön med fokus på lekhall och hemvrå 

i två förskolor. Vi har undersökt hur den fysiska miljön kan ha betydelse för barns fria lek och 

samspel. Denna studie genomsyras av två olika teoretiska utgångspunkter, det 

miljöpsykologiska samt det sociokulturella perspektivet. Studien utgick ifrån fyra 

frågeställningar där samspel och kommunikation, kulturella redskap, den fysiska miljöns 

påverkningar i barns fria lek samt det komplexa rummets betydelse var av intresse. I denna 

kvalitativa studie använde vi oss av observation med videostöd som metod där vi studerade de 

yngre barnens fria lek och samspel med den fysiska inomhusmiljön. De resultat vi kom fram 

till var att man inte enbart kan studera rum och barn för sig då man måste ta hänsyn till att de 

båda ingår i en gemensam kontext. Rummets storlek och innehåll har inte så stor betydelse 

utan de handlar om att barn ska få möjlighet att utforska och konstruera sina egna lekvärldar 

utifrån sina tidigare erfarenheter och på sitt eget initiativ. Den slutsats vi kan dra är att när 

miljön är tillåtande, utmanande och flexibel kan den främja barns samspel i lek. Vi kan även 

dra en slutsats om att små barn samspelar och kommunicerar med varandra, de använder inte 

mycket verbala ord utan använder istället kroppsspråk och andra kommunikativa hjälpmedel. 

Barn påverkar den miljö de vistas i men miljön påverkar även barnen i den fria leken och 

detta gör att både barn och miljö är beroende av varandra på olika sätt. 

 

Nyckelord: 

Förskola, observation, fysisk inomhusmiljö, fri lek, samspel, miljöerbjudanden, barn 1-3år 
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Förord 

Vi vill tacka de två medverkande förskolorna i denna studie samt alla barn som deltog 

under våra observationer. Vi vill även tacka vår handledare Katarina Gustafson för ditt stöd i 

denna studie. 
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Inledning 

Denna studie har utförts av två blivande förskollärare som under utbildningens gång har 

fått upp ögonen för hur viktig miljön är för barns samspel, lärande och utveckling. Vi ville 

studera och se hur man på bästa sätt kan påverka barns lek och sociala samspel i förskolans 

inomhusmiljö. Idag har utomhuspedagogiken fått stort utrymme i den pedagogiska 

verksamheten och därför anser vi att det är viktigt att man inte glömmer bort det självklara 

och uppenbara som inomhusmiljön representerar. Inomhusmiljön är under ständig förändring 

och det är viktigt att man utvecklar miljön och utgår ifrån barnens intressen samt anpassar 

miljön till barngruppen och deras behov. Det är viktigt att man anpassar miljön för alla 

individer och detta är en utmaning i sig då barngrupperna blir allt större och lokalerna är 

anpassade för mindre barngrupper. Denna studie behandlar den fysiska miljöns betydelse för 

de yngre barnens fria lek och samspel i förskolans inomhusmiljö. 

 

Uppsala den 24 Maj 2013-05-24 

 

Susanna Carlsson Kravik och Teresa Huotari 
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Bakgrund 

Majoriteten av Sveriges alla barn går i förskolan där de spenderar allt längre dagar. Man 

kan även se att det har skett en stor ökning av små barn i åldrarna ett till två år (Engdahl, 

2011, s.67). Förskolan har även fått en allt större vikt för främjandet av barns individuella 

lärande och utveckling och sedan 1998 har den fått sin egen läroplan och som idag är 

reviderad, Lpfö98/10. Barngrupperna blir allt större och det i sin tur ställer högre krav på 

miljön. Stressen och ljudnivån ökar i miljön då de är allt fler barn som samtidigt vistas på 

samma yta vilket kan bidra till att barns lärande och trygghet försvagas (Ågren, 2012). 

Sveriges skolor och förskolor skall vara för alla och då ska även de yngsta barnen räknas med. 

För att kunna främja deras utveckling på bästa möjliga sätt krävs det att man inte prioriterar 

bort de yngsta barnen utan ser deras utveckling och lärande precis lika viktig som de äldre 

barnens. Idag finns det väldigt lite forskning om de allra yngsta barnen i förskolan men 

Engdahl (2011) har skrivit en avhandling om hur de yngsta barnen i förskolan samspelar med 

varandra och detta återkommer vi till längre fram i texten. 

Skolverkets publicering av allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan nämner 

att kommunen bör se till att förskolans lokaler är utformade så att de kan möjliggöra en 

varierad pedagogisk verksamhet som stödjer gruppen samt den enskilda individens utveckling 

och lärande (Skolverket, 2005, s.20). Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som lockar 

till lek och aktivitet, utmanar samt inspirerar barnen att utforska sin omvärld på olika sätt 

(Skolverket, 2005, s.20). Den fysiska miljön barn vistas i påverkar barnen på olika sätt men 

den kan även skapa såväl förutsättningar som hinder för både lek och lärande (Björklid, 2005, 

s.169). Mattsson och Adolfsson (2010, s.6) menar att miljön är avgörande för att barn ska 

kunna skapa lust och nyfikenhet. Mattson & Adolfsson (2010, s.8) menar även att det är 

viktigt att sociala platser kan skapas i miljön, för att samspel och reflektion barn emellan men 

också mellan barn och vuxna ska kunna ske. I en debattartikel nämner Ågren (2012) att leken 

är livsviktig för barns utveckling samt att den inte får underskattas. Hon menar även att om 

man har för mycket styrda aktiviteter i förskolan kan de hämma barns fantasi och kreativitet.  

Björklid (2005, s.29) nämner i sin forskningsöversikt att man kan se på miljön som både 

objektiv och subjektiv. De objektiva innefattar rummets storlek, läge och samband med andra 

fysiska platser och de subjektiva innefattar hur individer och grupper skapar mening och 

betydelse i miljön. På förskolan ordnar pedagogerna miljöer för barnen. Det bidrar i sig till att 

det blir en lekplats där inramningar och föremål anger vad för slags lek som är tänkt att 

uppstå. Barnen tillgodoser vissa av dessa inramningar då miljön och föremålen är tänkta att 

användas på ett givet sätt. Dock spränger också barnen gränser med deras fantasi och 

kreativitet och de testar samt provar på nya saker i leken och genom detta får det med sig nya 

erfarenheter (Nelson & Svensson, 20051).  När en stimulerande miljö existerar kan barnet 

genom att utforska och upptäcka få syn på sådant de vill lära sig. Genom att barnen får 

påverka och ha inflytande på miljön påbörjas ett lärande som initierats av dem själva då de får 

                                                 
1 Anges inga sidhänvisningar talar författaren om detta i större sammanhang. 
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en avsikt med sitt lärande (Kummel, 2001, s, 49, 50). I läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) 

står följande citat: 

 

”Att barns sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt 

ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten” (Lpfö98, 2010, s.12). 

 

”Att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter.” (Lpfö98, 2010,s. 6). 

 

Dessa citat visar på hur styrningen av miljö och lek på förskolor ser ut utifrån statliga 

regleringar. I det första citatet kan man se hur läroplanen betonar miljöns relevans i förskolan, 

miljön ska vara anpassad efter barnens intresse och behov. I det andra citatet påvisar 

läroplanen hur viktig leken är för barns utveckling och lärande samt att förskolan ska ta 

tillvara på detta. Avsikten med denna studie är att analysera den fysiska miljöns betydelse för 

de yngre barnens fria lek och samspel i förskolans inomhusmiljö. Vi har valt att utgå från två 

olika teoretiska perspektiv i denna studie, det miljöpsykologiska och sociokulturella 

perspektivet. Susanna har analyserat och diskuterat resultatet utifrån ett miljöpsykologiskt 

perspektiv och Teresa utifrån ett sociokulturellt perspektiv. De andra delarna i denna studie 

har vi skrivit tillsammans. 

  



9 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera förskolans fysiska inomhusmiljö med fokus på 

hemvrå och lekhall i relation till barns sociala samspel och den fria leken. 

 

Frågeställningar är: 

 

 På vilka sätt samspelar och kommunicerar barn med varandra i den kontext som 

finns i hemvrå och lekhall på förskolan? 

 På vilka sätt använder sig barn av kulturella redskap i sitt samspel? 

 Vilka fysiska miljöpåverkningar kan man se i barns fria lek i hemvrå och lekhall? 

 Vilken betydelse kan ett rums komplexitet ha för barns fria lek? 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Nedan redovisas den tidigare forskningen kring inomhusmiljöns fysiska utformning och dess 

relevans för lek och samspel i denna miljö. Vi har delat in den tidigare forskningen i fyra 

olika rubriker ”förskolans inomhusmiljö och arkitektur”, ”leksaker och material”, ”barn, 

samspel och lärande” och ”lek”. 

Förskolans inomhusmiljö och arkitektur 

Under förra seklet ändrades synen på barnens miljöer och det skedde stora förändringar, 

det man upptäckte var hur påverkbara människor var och att miljön hade stor inverkan på 

människans utveckling. Dock hade pionjärerna Rousseau, Fröbel och Pestalozzi 

uppmärksammat miljöns relevans mycket tidigare men det var först under förra seklet som 

stora förändringar skedde (Laike, 2005, s.125). Inom samhällsvetenskapen har intresset för 

rumslighet och platsens betydelse ökat då den under en längre tid enbart tagits för given 

(Gustafson, 2006, s.37 ). Miljön på förskolor ser olika ut beroende på de pedagogiska idéer 

pedagogerna valt att utgå ifrån när de planerat miljön och verksamheten (Björklid, 2005, s.34, 

44.). Organisationen av miljön påverkar barns möjligheter, för att rum ska vara främjande 

gäller det att dem har en vänlig, avspänd atmosfär och att de inte har allt för hög 

organisationsgrad (Laike, 2005, s.133). I miljön på förskolor menar Nordin-Hultman (2004, 

s.53) att man kan se mönster i hur rummen är konstruerade och vilka aktiviteter de är avsedda 

för samt att det finns gränser som upprättas mellan olika aktivitetsområden. Rummen är 

laddade med en del normer och värden som barn bör handla efter (Nordin-Hultman, 2004, 

s.51). Det finns även tids- och rumsliga regleringar på hur rummen disponeras och vilka 

aktiviteter och möjligheter som kan uppstå i dessa rum. En följd av detta blir att barn blir 

beroende av pedagogerna då man bestämmer var barnen ska vara vid bestämda tidpunkter och 

vilket material som ska och inte ska vara tillgängligt för barnen (Nordin-Hultman, 2004, s.53, 

97, 100). Kummel (2001) fann i sin empiriska studie att när en stimulerande miljö där 

material och föremål finns tillgängligt, ger det barn möjligheter att utforska, upptäcka och få 

syn på sådant de vill lära sig. Hans kvalitativa ansats med fenomenologi och hermeneutik som 

utgångspunkt försökte urskilja ett mönster i pedagogernas förskoleplaneringar då han hade ett 

antagande om att pedagogernas grundsyn kom till uttryck i planeringen av pedagogisk 

verksamhet. 

Det är även viktigt att poängtera att alla individer inte upplever miljön på samma sätt och 

detta är något pedagoger i förskoleverksamhet bör ta hänsyn till och vara medvetna om 

(Björklid, 2005, s.27).  Att utforma ett kreativt landskap för barn i åldrarna 1-3 år genom 

miljön är något Mattsson & Adolfsson (2010)  i en vetenskaplig artikel försökt påvisa hur 

man gör.  De tar upp materialets och miljöns betydelse för att främja barns lek. Mårtensson 

(2009, s.172) menar att utemiljöer med många miljöerbjudanden blir möjlighetsrum för 

barnen och även om denna studie inte riktar in sig på utemiljö existerar olika 

miljöerbjudanden även i inomhusmiljön. Nordin-Hultman (2004, s.76-77) upptäckte i sin 
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studie där hon jämförde organisationen i svenska förskolor med engelska förskolor att barnen 

i de engelska förskolorna hade mer tillgång till häftiga och signalstarka material (som hon 

kallar det). Dessa material var tillgängliga för barnen att ta fram och börja leka med själva när 

de ville och utan att behöva be pedagogerna om tillåtelse. I Sveriges förskolor kunde hon se 

att det var mer lugnt och svalt material som användes. Det mer laddade och häftiga materialet 

var inlåsta i rum där barnen inte hade tillgång utan tillåtelse från någon pedagog. Den slutsats 

Nordin-Hultman (2004) kunde göra var att i Sveriges förskolor saknades det spänning i de 

material barnen hade tillgång till. 

I utvärdering och planering diskuteras sällan lokaler på förskolan och ändå har man idag 

kunskap om hur den fysiska miljön barn vistas i påverkar barnen på olika sätt. Den kan skapa 

förutsättningar såväl som hinder för både lek och lärande (Björklid, 2005, s.169). Rum kan 

vara starkt funktionellt kodade och med det menas att rummet och materialet där ska 

användas till det de är avsedda för. Rum som är svagt funktionellt kodade har inte dessa 

regleringar av vad rummet och dess material ska användas till utan de kan användas på flera 

olika sätt. Barnen får ett rikt möjlighetsfält i de rum där de är svagt kodade och dessa rum 

skapar även utmaningar till barnens fantasi och kreativitet (Björklid, 2005, s.83). Forskning 

från förskolan påvisar brist på utrymme då de flesta lokaler är byggda för mindre barngrupper 

än vad som finns i dagens förskola, detta ger begränsningar för att arbeta på det sätt man 

önskar (Björklid, 2005, s.11). Barn bör få möjlighet till avskildhet genom att kunna gå undan 

eller skapa ”rum i rummet” och för att detta ska vara möjligt krävs det att rummets 

organisation är tillåtande för detta (Björklid, 2005, s.34). 

Björklid (2005, s.39) menar att förskolans fysiska utformning bör vara flexibel där rummet 

ska kunna anpassas till de barn och de aktiviteter som sker där. Barnen ska kunna använda 

alla utrymmen och kunna möblera om i rummet så det passar dem och deras aktivitet. 

Björklid (2005, s.53) kallar de rum och platser som är funktionslösa som mellanrum, dessa 

rum är tilltalande för barn då de får sätta sin egen prägel på platsen. Barnen kan använda 

dessa platser på olika sätt då de inte har några förutbestämda intentioner. När barn utför 

aktiviteter är dem duktiga på att finna den bästa platsen för deras aktivitet och då menar 

Björklid (2005, s.52) att det är viktigt att som pedagog ha respekt för detta och ge barnen de 

utrymmen och den frihet de behöver. Mellanrummen som barnen hittar blir även en möjlighet 

för dem att skapa avskildhet (Björklid, 2005, s.180). Barnen får då en utveckling där de tränar 

på att ta ansvar för sig själva. Barnen skapar egna platser i sin miljö genom att göra enkla 

förändringar i sin fysiska närmiljö (Mårtensson, 2009, s.172). Mattsson & Adolfsson (2010, 

s.8) menar att det är viktigt att sociala platser kan skapas i miljön, detta för att gynna samspel 

och reflektion barn emellan men även mellan barn och vuxna. Platsen spelar roll för att lek 

och sociala konstruktioner ska uppstå hos barnen. En fysisk miljö som är likformig, enkel och 

anonym är en otydlig miljö enligt Björklid (2005, s.33). 

Omgivningen påverkar barngruppen i deras lek men barngruppen och deras lekaktiviteter 

påverkar även omgivningen (Löfdahl, 2004, s.12). Miljön är avgörande för att barnen ska 

skapa lust och nyfikenhet (Kummel, 2001, s.49). Rummen tillsammans med dess inredning, 

material och färger erbjuder en rad möjligheter och begränsningar. Genom att barnen får 

påverka och ha inflytande på miljön påbörjas ett lärande som initierats av dem själva då de får 

en avsikt med sitt lärande (Kummel, 2001, s.49, 50). Björklid (2005, s.29) menar att det 

skapas subjektiva miljöer av individer och grupper. De tilldelar mening och betydelse till 
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rummen och där rummen blir laddade med individernas känslor. Barnens beteende och 

uppförande är också påverkade av miljön. Blir de nekade att skapa sina egna lekplatser blir 

barn uttråkade och ostimulerade (Holloway & Valentine, 2000, s.12). Man har även funnit att 

barn föredrar att leka på öppna flexibla platser där det inte finns mycket formella och försedda 

material och leksaker samt finns det material används det oftast som transformationer till 

någonting helt annat (Holloway & Valentine, 2000). 

Björklid (2005) har gjort en kunskapsöversikt över samspelet mellan lärande och den 

fysiska miljön i förskolan och skolan för att lyfta fram den fysiska miljöns betydelse för barns 

lärandeprocesser. Barnens utveckling kan hämmas både fysiskt, kognitivt och socialt om den 

fysiska miljön är ostimulerande och otillgänglig menar Björklid (2005, s.169). Hon menar 

även att det inte finns någon speciell tid och plats för lärande utan det sker överallt och hela 

tiden i både formella och informella miljöer (Björklid, 2005). Att skapa en självinstruerande 

miljö för barn är eftersträvansvärt då barnen kan klara sig själva i sin lek utan att behöva be 

om hjälp och avbryta sin lek.  Löst material såsom kuddar, madrasser och stolar är värdefullt i 

samspelet mellan barns lek och den fysiska miljön då barnen kan ändra sin miljö som de vill 

ha den (Björklid, 2005, s.11). Barn använder sig av alla sina sinnen när de utforskar och 

upptäcker miljön de har runt omkring sig och det är viktigt, speciellt för de yngre barnen att 

de har en fysisk miljö som tillåter sinnligt och kroppsligt utforskande (Björklid, 2005, s.11, 

33).  

Holloway & Valentine (2000) har gjort en fallstudie där de vill belysa vilken betydelse den 

geografiska platsen har för barns förutsättningar. De har analyserat barns upplevelser av att 

leka och lära beroende på deras olika geografiska platser. I denna studie menar de att platsen 

spelar roll samt att miljön är avgörande för om sociala konstruktioner och lust till lek ska 

uppstå hos barnen. Barn finner nya sätt att vara på i olika och nya kontexter men även i 

relation till de möjligheter, hinder och normer som finns i olika miljöer och kontexter. En bra 

miljö har stor påverkan på barnens uppförande och Nordin-Hultman (2004, s.184) menar att 

barnens koncentration inte finns ”inne” i dem utan att det beror på vad som finns och inte 

finns i förskolerummen att koncentrera sig på. Här menas också att barnens sätt att vara beror 

på de hinder, möjligheter och normer som finns i omgivningen samt i vilka situationer de 

befinner sig i (Nordin- Hultman, 2004, s.183). 

Leksaker och material  

Welén (2009) har beskrivit hur synen på lek förändrats genom historien. Leksaker ur ett 

historiskt perspektiv lyfts upp där hon upplyser hur köpta leksaker blev allt mer vanliga först 

under 1930-1940-talet. Innan använde man egentillverkade saker att leka med, där kottar blev 

till kossor eller pinnar blev till gevär (Welén, 2009, s.39-40). Leksaker speglar oftast 

samhällets värderingar och med dessa värderingar skapas även normer (Knutsdotter Olofsson, 

2003, s.123). Nelson & Svenson (2005) ger i sin bok perspektiv på leksaker som de sett dem 

samt på hur forskningen sett leksaker. De belyser vilken roll leksaker haft i historien, vad de 

har för roll i dagens samhälle samt vad de kan tänkas bli i framtiden. Nelson & Svensson 

(2005) vill med boken påvisa hur institutioner och aktörer som finns i samhället har 

konstruerat föreställningar om barnet och dess värld och vilken effekt det ger för den roll 
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leksaker får i barns liv. Genom att se på de leksaker som finns kan man se hur vi ser på barn 

då leksaker är en del av kulturen (Nelson& Svensson, 2005, s.6, 7). 

Leksaker är inte enbart färdigproducerade och massproducerade objekt som människan har 

konstruerat (Nelson & Svensson, 2005) utan kan infatta både olika typer av material och 

föremål. Barn kan exempelvis leka med allt från naturföremål som stenar och kottar till 

föremål som stolar och kuddar. Leksaker kan användas som pedagogiskt material för att skola 

in barnen i samhället. Leksaker och material barn använder sig av i sin lek kan inte ses som 

pedagogiska i sig själva utan blir det i ett lustfyllt användande tillsammans med andra (Nelson 

& Svensson, 2005, s.137). Man kan med hjälp av material dock styra barnens utveckling åt 

önskvärt håll. På förskolan ordnar pedagogerna miljöer för barnen, det bidrar i sig till att det 

blir en lekplats där inramningar och föremål anger vad för lek som är tänkt att uppstå och när 

(Nordin-Hultman, 2004, s.100). Leksaker och material lockar fram leken, men man kan aldrig 

veta i förväg vad leksakerna skall komma att betyda i de olika sammanhangen (Nelson & 

Svensson, 2005, s.42). Materialet i ett rum kan påverka stämningen, både positivt och negativt 

(Björklid, 2005, s.35). Barn finner många gånger fascination i att vara kontakt med den 

fysiska omgivningen och se vad som händer med kroppen, genom att prova på och känna med 

olika föremål hur de känns (Mårtensson, 2004, s.30). Barnen tillgodoser vissa av dessa 

inramningar då miljön och föremålen är tänkta att användas på ett givet sätt. Dock spränger 

också barnen gränser med deras fantasi och kreativitet och de testar och provar på nya saker i 

leken, de får på det viset med sig nya erfarenheter (Nelson & Svensson, 2005).  

Det finns mycket material i dagens förskolor men det utnyttjas inte till fullo (Nordin-

Hultman, 2004, s.56). Det har visats sig att ju mer konstruktionsmaterial som finns tillgängligt 

för barn desto mindre låtsaslek uppstår det och leken blir begränsad för dem samt att barnens 

fantasi och skapandelust hämmas (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.124).  Leksaker används 

oftast för att sätta igång lekar men sedan blir de irrelevanta för leken och de lämnas liggande 

(Knutsdotter Olofsson, 2003, s.125). Leksaker och föremål har inga inneboende meningar i 

sig utan det är hur man skapar mening i dessa som avgör vad de får för betydelse och att det 

är då objektet blir ett subjekt, i relationen till hur barnet handlar och integrerar med föremålet 

(Nordin-Hultman, 2004, s.72; Nelson & Svensson, 2005, s.34, 42). Dock kan ett barn ge ett 

föremål både funktioner och betydelser. Med betydelse avser vi att man exempelvis kan 

uttrycka vem man är i leken. Med en funktion menas att man kan använda en leksak som 

redskap för något, exempelvis en plasthink (Nelson & Svensson, 2005, s.36-37). Barn stöter 

på föremål i den yttre världen som skapar associationer och sätter igång barnens fantasi och 

lusten för att skapa en lek sätts igång (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.22). Då föremål och 

material förvandlas, konstrueras eller utvecklas av barn till något annat än de ser ut att vara 

sker en transformation (Jensen, 2006, s.39). 

Barn, samspel och lärande 

Människor har alltid levt i grupper och det har inte funnits någon tid i historien då 

människor inte levt tillsammans med andra. Man talar även om en mänsklig regel som innebär 

att man lever tillsammans, kommunicerar, samspelar och samarbetar med andra i den sociala 

gruppen man tillhör (Phillips & Soltis, 2010, s.86). Människor befinner sig i olika kontexter 

där lärandet inte kan ses som skilt från den kontext de utvecklas i, detta kallas även för ett 
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situerat lärande. Lärandet kan även ses som en process som innebär att individen blir delaktig 

i en gemensam kultur eller diskurs (Williams, 2006, s.48). Den store didaktikern Dewey 

framhöll att skolan var en gemenskap och detta lever vidare än idag i förskoleverksamheten 

(Phillips & Soltis, 2010, s.89). Förskolan är en plats där barnet ingår i ett kollektiv och där de 

mesta man gör sker tillsammans. Även då ett barn sitter ensamt med en enskild aktivitet sker 

det i ett sammanhang tillsammans med andra (Williams, 2006, s.80). Samspel och samlärande 

är även grunden för delaktighet och detta är även något som är centralt idag i all utbildning 

(Williams, 2006, s.8). Det har inte alltid varit en självklarhet att barn ska och kan lära av 

varandra och ser man tillbaka i historien har det varit vanligare att låta den enskilda individen 

lösa problem på egen hand och genom detta förstå och lära sig (Williams, 2006, s.13). Idag 

finns det en större förståelse kring att yngre barn har en förmåga att lära samt lära av och 

tillsammans med andra. Barn behöver varandra då de kan samspela på olika sätt men även 

fostra varandra och detta är något man inte kan ersätta med vuxenkontakter, föremål eller 

material (Williams, 2006, s.21).  

Löfdahl (2004) har skrivit en bok som handlar om förskolebarns gemensamma lekar i 

förskolan där hon utgått från barnen och deras lek på deras egna premisser och med fokus på 

barnens gemensamma meningsskapande, erfarenheter och kompetenser. Även Williams 

(2006) har skrivit en bok som handlar om det lärande som sker mellan barn. Syftet med boken 

var att visa hur barns lärande utvecklas i samspel och kommunikation med andra. Williams 

påvisar att små barn i förskolan dras till varandra och att de spontant lär av varandra och 

samverkar på olika sätt. Det Williams (2006) påvisar i sin bok är att det inte spelar någon roll 

om vem som lär vem. Williams (2006, s.25) påvisar även att ett samlärande mellan barn sker 

oavsett ålder och vänskapsstatus och att samlärande innefattar även ett lärande som sker 

mellan individer, individer och kollektiv samt inom och mellan miljöer. Man kan heller inte ta 

förgivet att det alltid är det äldre barnet som har mest kunskap inom ett område och som kan 

lära det yngre barnet något då det likaväl kan vara tvärtom (Engdahl, 2011).  

Både Engdahl (2011) och Gustafson (2006) ser barn som sociala aktörer där barnen 

intresserar sig för och uppmärksammar varandra samt att barn vill göra saker tillsammans 

med andra och är sociala, detta kallas även för en kamratgruppsinteraktion. Samspel och 

samlärande är även grunden för delaktighet (Williams, 2006, s.8). Desto tidigare ett barn leker 

tillsammans med andra får barnet möjlighet att träna sina sociala kompetenser samt hur man 

kan bilda kamratrelationer (Engdahl, 2011, s.66; Williams, 2006, s.80). Det sociala samspelet 

är även en viktig drivkraft i barns utveckling där även lärande och utveckling står sida vid 

sida från barnets första levnadsdag (Phillips & Soltis, 2010, s.93; Williams, 2006, s.47). 

Engdahl (2011) har skrivit en avhandling som handlar om hur små barn (1-3år) samspelar 

med varandra i förskolan. Hon har undersökt interaktion, kommunikation och skapandet av 

vänskap mellan yngre barn dvs. barn i åldern ett till tre år under lekstunder där barnen hade 

möjlighet att ta eget initiativ. Resultaten visar hur de yngre barnen bygger vänskap genom att 

barnen använde sig av icke-verbala handlingar och andra kommunikativa medel för att 

samspela med varandra såsom rörelser, mimik, röststyrka och gester (Engdahl, 2011, s.66). 

Engdahl (2011) kunde se att kommunikationen förstärktes genom leenden och skratt samt att 

barnen använde leksaker och föremål för att bjuda in varandra till lek (Engdahl, 2011, s.67). 

Engdahl (2011, s.48) kunde även se att barn hela tiden sökte kunskap samt att de bearbetade 
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och utvecklade sin kunskap genom lek men även genom sociala samspel, utforskanden samt i 

sin kreativitet. 

Lek 

Leken är en viktig och naturlig del av barns liv och kultur (Williams, 2006, s.32). Genom 

att se tillbaka i historien kan man se att lek som fenomen har funnits bland oss människor som 

en del i den mänskliga kulturen under lång tid (Welén, 2009, s.29). Tidigare var även lek en 

del av yrkeslivet men idag är det en separat del som oftast sker på bestämda platser och/eller i 

speciella verksamheter (Welén, 2009, s.39, 41; Welén, 2004, s.17,18). Begreppet lek avser 

någonting som är på låtsas eller ”som om” och den är även spontan, frivillig och lustfylld. Fri 

lek avser när barnen själva får bestämma vad de vill leka och detta betyder inte att den fria 

leken ska och behöver vara fri från vuxna (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.80). För att barnen 

ska kunna leka ostrört med sin fria lek är det viktigt att de får vara ifred och själva välja vad 

de vill göra (Björklid, 2005,s. 39). Jensen (2006) har gjort en tvärvetenskaplig undersökning 

kring relationen mellan lärande och låtsaslek i förskolan. Jensen (2006) nämner även 

transformation som en aspekt när barn leker, för att barn ska kunna transformera föremål och 

material i sin lek är det en förutsättning att barnen har och kan använda sin fantasi och 

kreativitet vilket vi återkommer till längre fram i texten (Jensen, 2006, s.39). 

Welén (2004) poängterar att leken inte sker individuellt utan är en kollektiv handling. Vad 

som händer påverkas av andra då man själv inte kan bestämma vad som ska hända eftersom 

man alltid ingår i en gemensam kontext (Welén, 2004, s.43). När man leker övar man sin 

självkontroll då man provar olika strategier och anpassar sig i relation till andra (Gärdenfors, 

2009, s.53). Genom en variation i aktiviteter och lekar lär sig barn hur de ska bilda 

kamratrelationer samt om olika lekars ”regler” (Williams, 2006, s.80). Engdahl påpekar hur 

oerhört viktigt de är med lek redan i de tidiga åldrarna då barn får träna sina sociala 

kompetenser tillsammans med andra (Engdahl, 2011, s.66). Engdahl (2011, s.67) fann i sin 

studie att barn gärna använder föremål eller leksaker för att bjuda in sina kamrater till lek. När 

man leker måste man vara trygg för att kunna våga och släppa kontrollen samt agera. När 

barnet leker är den en del av sig själv men även samtidigt den det föreställer (Knutsdotter 

Olofsson, 2009, s.80). Det krävs en koncentration och hängivelse och man glömmer sig själv 

då leken är här och nu för barnen men samtidigt där och då eftersom de ofta är långt ifrån 

verkligheten (Knutsdotter Olofsson, 2009). 

Den yttre verkligheten bearbetas i leken så att det blir lättare för barnet att ta in och göra 

den till sin egen. Barn hanterar genom lek de erfarenheter och uppfattningar de får i vardagen 

och de påverkningar de får genom de sociala kontexter de ingår i (Welén, 2004, s.30; 

Vygotskij, 1995, s.15). Genom lek kan barn bearbeta sin fantasi där barnens tidigare 

erfarenheter kan få en ny betydelse eller att barnen kan få en bättre förståelse kring någonting. 

Ju mer erfarenheter ett barn har desto betydelsefullare och produktivare blir leken. Ett barns 

fantasi är fattigare än en vuxen människas men det är oftast barnen som lever ut sina fantasier 

till fullo. Det viktiga i leken är processen och inte att man skapar och framställer någonting 

(Vygotskij, 1995,s. 40, 84). Vygotskij (1995) skrev en bok år 1930 där han beskriver fantasin 

som ett sätt att verka hos det mänskliga sinnet samt att det är en förmåga alla människor 

besitter. Trots det att fantasi och kreativitet är positivt laddade ord tas de inte på allvar i 
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vetenskapliga sammanhang här i väst. Boken binder samman Vygotskijs idéer om konst och 

det allmänna tänkandet och förklarar hur vi skapar våra föreställningar dvs. hur vi tolkar och 

gestaltar vår föreställningsvärld. Vygotskij (1995) hävdar även att alla människor är kreativa, 

även det lilla barnet. Den kreativa förmågan kallar Vygotskij för fantasi och det finns ingen 

motsättning mellan fantasi och verklighet. Fantasi är heller inget primitiv eller metafysiskt 

utan en medvetandeform som hör ihop med verkligheten på olika sätt och innebär inre bilder 

samt att man kan återskapa eller producera något helt nytt med hjälp av kreativiteten 

(Vygotskij, 1995, s.9). Det finns en del grundförutsättningar för att fantasi och kreativitet ska 

kunna uppstå och dessa är; erfarenheter, kunskaper, behov, intressen och önskningar. 

Vygotskij (1995) hävdar även att fantasi och kreativitet går hand i hand där man genom 

fantasin kan tolka sina erfarenheter och känslor. Knutsdotter Olofsson (2003) har studerat det 

Vygotskij kommit fram till om fantasi och kreativitet och hon har skrivit en bok där hon 

samlat sin tidigare forskning om lek som fenomen samt forskning om barns lek i förskolan. 

Knutsdotter Olofsson (2003) nämner i sin bok att när barn leker transformerar de världen till 

något annat. Man har inre föreställningar som gäller över de yttre förutsättningarna vilket gör 

att omvärlden förvandlas till ens inre föreställningar och tankar (Knutsdotter Olofsson, 2003, 

s.11, 12, Vygotskij, 1995). Det blir då ens inre bilder som bestämmer hur man hanterar och 

använder leksaker och föremål i sin omgivning. För att lek ska kunna bli lek krävs det att 

deltagarna i leken förstår transformationerna som sker när man transformerar exempelvis 

personer, tid, leksaker, föremål och rum (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.16, 24). 

Avslutningsvis poängterar Knutsdotter Olofsson (2003, s.14) att i lekens värld är ingenting 

omöjligt och allt går att förvandla till vad som helst och här får man även skapa med hjälp av 

sin fantasi och detta är även något Vygotskij (1995) benämner i sin bok. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie fortlöper det två olika teoretiska utgångspunkter parallellt, ett sociokulturellt 

perspektiv samt ett miljöpsykologiskt perspektiv. Det miljöpsykologiska perspektivet har vi 

valt att använda i denna studie då vi är intresserade av miljöns fysiska påverkan på barns 

kamrat- och lekkultur samt hur barnen påverkar den fysiska inomhusmiljön. Genom att se hur 

miljön samverkar med individens egenskaper bidrar det till en djupare inlärning om miljöns 

betydelse för barn och deras fria lek. Det sociokulturella perspektivet använder vi oss av för 

att se hur barnens samspel påverkas utav den fysiska inomhusmiljön men också hur barnen 

genom sina kamratkulturer påverkar miljön och ger den mening. Björklid (2005, s.29) menar 

att man kan se miljön som objektiv vilket menas med att man ser på rummets fysiska termer 

som storlek, läge och samband med andra fysiska platser eller ser miljön som subjektiv där 

enskilda individer eller grupper tilldelar det fysiska rummet en mening och betydelse genom 

att de laddar föremål och platsen med känslor. Eftersom det är den fria leken vi vill undersöka 

i relation till miljön är det viktigt att se på både det sociala samspelet och påverkan barnen 

emellan men också vad de har för förutsättningar av rummets fysiska struktur. 

Miljöpsykologiskt perspektiv 

Dagens barn upplever många olika miljöer jämfört med tidigare och ofta är det offentliga 

miljöer. Inom miljöpsykologin lägger man betoningen på den fysiska miljöns sociala, 

kulturella och samhälleliga förutsättningar för människan och oftast på dennes lärande och 

utvecklingsprocesser (Björklid, 2005, s.32). Miljöpsykologin tar sin utgångspunkt i olika 

konkreta vardagsmiljöer där man ser på vilka effekter miljön har på människan (Nordin-

Hultman, 2005, s.57; Mårtensson, 2004, s.26). Välbefinnande är en känsla som sker i samspel 

och inom miljöpsykologin finns många olika modeller där emotioner är viktiga faktorer när 

man vill beskriva miljöns påverkan (Laike, 2005, s.130). Laike (2005) tar upp Kullers modell 

där hon påvisar faktorer i den fysiska och sociala miljön som kan undersökas.  Faktorer som 

beskriver de fysiska miljökvaliteterna kan exempelvis vara trivsamhet, där man undersöker 

trivsel, skönhet och trygghet som miljön ger intryck av. Närmiljöns livlighet och 

variationsrikedom, eller den sociala statusen samt avgränsningar hos rummet är ytterligare 

faktorer i den fysiska miljön (Laike, 2005, s.131).  Laike (2005) fann i sin studie att det fanns 

ett samband mellan barns emotionella tillstånd och den fysiska miljöns utformning som den 

sociala miljön (Laike, 2005,s.136). När psykologiska problem studerades i historien såg man 

inte att miljön kunde vara en av anledningarna till problemen. Den ”traditionella” psykologin 

uppmärksammade inte miljön som en del i människors samspelsprocesser som man gör idag, 

därför såg man inte att miljön kunde vara en del i att lösa de problem som existerade 

(Björklid, 2005, s.33). Idag vet man inom miljöpsykologin att miljön inte bara påverkar 

människorna utan människorna påverkar även miljön. Individen utvecklar sin sociala samt 

fysiska kompetens genom att söka kunskap i sin miljö där hon prövar och undersöker den, 

därför gäller det att miljön är tillfredsställande (Björklid, 2005, s.33; Laike, 2005, s.130). 

Affordance begreppet är ett begrepp som används inom miljöpsykologin och med det menar 

man den fysiska miljöns egenskaper och möjligheter samt hur dem påverkar människan. Det 

är ett relevant begrepp inom psykologin där man analyserar miljön och människans samspel 
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(Torell, 2005, s.187). Miljön påverkar även individen genom att den har begränsningar och 

anger förutsättningar. Miljöerbjudanden blir alltid unikt och olika för varje individ då alla 

individer har olika förutsättningar får miljöns olika egenskaper. Den har även olika effekter på 

varje enskild individ och varje människan konstruerar sin egen omvärld på skilda sätt 

(Björklid, 2005, s.33). Detta miljöpsykologiska perspektiv har vi valt att använda i denna 

studie då vi är intresserad av den fysiska inomhusmiljöns effekter och påverkan på barns och 

kamrat- och lekkultur samt hur barnen påverkar och använder sig av miljön. Genom att se hur 

miljön samverkar med individens egenskaper bidrar det till en djupare inlärning om miljöns 

betydelse för barn men också barns betydelse för den kontinuerligt omskapande miljön. 

Komplexitet och helhet är ytterligare några centrala begrepp inom miljöpsykologin och här 

talar man om rummets olika element där ett rum med hög komplexitet (variationsrikedom) 

oftast kan ses som rörig och orolig och ett rum med låg komplexitet upplevs tråkigt och 

intressant. Helheten kan handla om en väl sammanhållen miljö där exempelvis färger och 

funktioner får betydelser så att det bildrar till en harmoni. Upplevs rummet som gammalt och 

slitet kan det indirekt påverka dem som vistas i miljön. För att rum ska vara främjande för 

barn gäller det att dem har en vänlig, avspänd atmosfär och att de inte har allt för hög 

organisationsgrad (Laike, 2005, s.133). 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har sin grund i Vygotskijs tankar om att lärandet sker i en 

social och kulturell kontext (Elfström mfl, 2008, s.31). Vygotskij dog år 1934 men hans 

tankar uppmärksammades först under 1960-talet i väst (Elfström mfl, 2008, s.31). Vygotskij 

poängterade att människan ständigt lär sig i alla situationer samt även tillsammans med andra 

i ett socialt samspel. Löfdahl (2004) har influerats av Vygotskijs tankar och byggt vidare på 

dessa där hon nämner att i ett samspel tillsammans med andra finns nyfikenhet, motivation 

och intresse i att upptäcka både likheter och skillnader i egna tankar men även i andras tankar. 

Det sker en språklig återkoppling i detta samspel där man ger uttryck för mening men man 

tolkar, översätter och förtydligar saker och ting för att uppnå intersubjektivitet med varandra 

(Löfdahl, 2004). Det sker ett meningsskapande i ett samspel tillsammans med andra och att 

mening inte uppstår i färdig form utan uppstår genom processer som sker inom en viss kultur. 

Kulturen som råder i samhällen man lever i kan ses som en ram där individer formas samt 

formar sig själv i ett socialt samspel tillsammans med andra (Löfdahl, 2004, s.12, 21). Man 

kan inte enbart studera barn som leker tillsammans utan att ta hänsyn till och studera även 

förskolemiljön där det finns vuxna men även andra barn. Ett socialt deltagande och en social 

delaktighet är själva kärnan i barns kamratkultur(er) (Gustafson, 2006, s.22). Barn ingår i en 

kamratkultur i förskolan där den utgör en egen diskurs där barn genom kommunikation och 

handlingar skapar både innebörder och begrepp för sin tillvaro och dessa begrepp kan bli 

kognitiva redskap i deras utveckling (Löfdahl, 2004, s.19). I en kamratkultur kan det råda 

speciella mönster exempelvis att en del lekar återupprepas samt att dessa mönster kan ange 

ramar för vanligt förekommande lekar i förskolan.  

Både Engdahl (2011) och Gustafson (2006) ser barn som sociala aktörer där barnen 

intresserar sig för och uppmärksammar varandra. Barn vill göra saker tillsammans med andra 

och är sociala, detta kallas även för en kamratgruppsinteraktion. Samspel och samlärande är 
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även grunden för delaktighet (Williams, 2006, s.8). Fokuset inom det sociokulturella 

perspektivet ligger på samspelet mellan kollektivet och individen men även relationen mellan 

individ och omgivning där även lärande och kunskap uppstår, detta är något Löfdahl (2004, 

s.12), Williams (2006, s.40, 48) samt Vygotskij (1995) förespråkar.  

Williams (2006) poängterar även att barns lärande utvecklas i samspel och kommunikation 

med andra och detta är en stor del i det sociokulturella perspektivet. Alla barn kan lära sig och 

lära av varandra där ålder och vänskapsstatus inte har stor betydelse men ett samlärande kan 

även ske inom och mellan miljöer (Engdahl, 2011; Williams, s.25).  Där det sker en 

kommunikation mellan individer kan denna kommunikation innefatta både verbala och 

kroppsliga handlingar. Engdahl (2011, s.66) kunde utifrån sitt resultat av sin studie se hur de 

yngre barnen byggde vänskap genom att de använde sig av icke-verbala handlingar och andra 

kommunikativa medel för att samspela med varandra såsom rörelser, mimik, röststyrka och 

gester. Kommunikationen barnen emellan förstärktes genom leende, skratt och ögonkontakt. 

Imitation är en viktig del i ett samspel samt att den ingår i en utvecklingsprocess och detta kan 

ses som ett uttryck för att meddelandet har tolkats och översatts och inte ska ses om fusk eller 

tolkas som negativa efterapningar (Löfdahl, 2004, s.15). 

Vygotskij nämner att man kan använda kulturella redskap i sociala syften och dessa kan 

innefatta artefakter då de betraktas som materiella till sin karaktär och de fungerar även som 

resurser i olika sociala praktiker (Wrethander Bliding, 2007, s.67). Språket är även ett verktyg 

eller ett redskap för tänkandet och barn använder sig av det språk de behöver i den givna 

kontexten de befinner sig i (Elfström mfl, 2008, s.31). Det finns en hel del olika artefakter i 

förskolan och det är materiella föremål tillverkade av människan men det kan även omfatta 

det talade språket men i denna studie används enbart artefakter som ett begrepp för föremål av 

olika slag (Löfdahl, 2004, s.19). Engdahl (2011, s.67) kunde även påvisa i sin studie att barn 

använder leksaker och föremål för att bjuda in varandra till lek (Engdahl, 2011, s.67). 

 

De centrala teoretiska begrepp vi använder oss av i våra analyser är följande; 

Fysisk miljö innebär material, möbler och ytor som finns i ett rum. 

Miljöerbjudanden innebär den fysiska miljöns egenskaper och möjligheter och hur dessa i 

sin tur påverkar individen. 

Komplexitet innebär rummets variationsrikedom där normer, ytor, material, regleringar, 

individer och deras inställningar är faktorer som spelar in. 

Samspel innebär när barn handlar och interagerar tillsammans med andra barn eller vuxna. 

Sociala aktörer innebär att barn är sociala och vill göra saker tillsammans med andra. 

Kommunikation innebär både verbala handlingar men även icke-verbala i form av rörelse, 

mimik, röststyrka och gester. 

Kulturella redskap innebär artefakter i form av föremål eller språk som i första hand 

fungerar som resurser i sociala syften och för att samspela med.  
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Metod 

Till denna studie har vi valt att använda observation som metod. Metoden valdes efter att 

litteratur, artiklar och avhandlingar studerats och som behandlat liknande frågor och ämne 

som i denna studie. Vi studerade även hur andra gått till väga och kom fram till att 

observation var en effektiv metod att använda i sökandet efter ett så tillförlitligt svar som 

möjligt på syftet samt frågeställningarna i denna studie. Genom att använda sig av observation 

som metod får man tillgång till barns lekvärldar och samspel i den naturliga miljön barnen 

befinner sig i. Observation som forskningsmetod gör att den som observerar finns på plats och 

kan iaktta med egna ögon, detta är lämpligt då man vill studera processer eller strukturer 

(Esaiasson, 2012, s.303). 

Fokus i denna studie är förskolans fysiska inomhusmiljö, barns sociala samspel i denna 

miljö samt den fria leken. Observationerna har genomförts på två olika förskolor i två olika 

kommuner i Mellansverige. Förskolornas namn samt geografiska läge är fingerade och även 

namnen på barnen är fingerade i enlighet med konfidentialitetskravet vilket vi återkommer till 

senare. Vi har inspirerats av den vetenskapliga metoden etnografi i vår studie då detta är en 

forskningsmetod man använder när man studerar individer i deras vardagliga miljöer 

(Gustafson, 2006, s.42). Det är viktigt att delta i barns vardagliga och konkreta kontexter då 

man studerar deras samspel och hur de agerar i relation till andra individer samt omgivningen 

(Löfdahl, 2004, s.19). Vi strävade efter att få tillträde till platser där sociala samspel utspelade 

sig mellan barn och för att få en inblick i deras lekvärldar samt deras användande av 

förskolans inomhusmiljö. 

Metod för datainsamling 

I denna studie använde vi oss av en kvalitativ metod och detta avser att man som 

observatör söker efter mer specifika eller avvikande mönster samt att man söker efter 

sammanhang och strukturer i det man studerar (Bjorndal, 2005, s.23). Vi använder oss även 

av en låg grad av struktur på observationerna då vi använde oss av en avgränsad och specifik 

miljö. Vi hade ett öppet sinne för det som skedde och registrerade de som var av betydelse för 

denna studie. Dock fanns det en viss av struktur då vi förberett med observationsfrågor som 

stöd för observationstillfällerna (bilaga1) (Bjorndal, 2005, s.51). Observationsfrågorna är 

indelade utifrån de två teoretiska utgångspunkterna. Huvudmetoden i studien var observation 

med videostöd samt att fältanteckningar användes som komplement till videoinspelningarna 

(Mårtensson, 2004, s.42). Videoinspelningarna fungerade som stöd då man kunde jämföra 

helhetsintryck med enskilda leksituationer där man både kunde se barnens kroppsspråk och 

rörelse i relation till förskolans inomhusmiljö (Mårtensson, 2004, s.42). För att få möjlighet 

till mycket information samt kunna gå tillbaka för att reflektera över det som skett är 

videoinspelningar bra. Det kan vara sekvenser man ännu inte hunnit reflektera över eller 

något man inte hunnit se på plats (Bjondal, 2002, s.72). Ytterligare en fördel med 

videoinspelningar är att man får en stor rikedom av detaljer som blir bevarade på ett sätt som 
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annars inte vore möjligt och att man även kan lägga fokus på olika saker vid varje nytt 

uppspelningstillfälle (Bjorndal, 2005, s.72). 

Observatörsrollen som vi använde oss av var observatör som deltagande då vi svarade på 

frågor barnen hade men vi höll oss distanserade från det som skedde dvs. deras lekar och 

aktiviteter. Vi var inte med och beslutade om barnen fick göra något specifikt eller handla på 

ett visst sätt. Vi ville se hur barnen självständigt använde sig av rummet utan att en vuxen 

påverkade dem då det var barnens samspel med varandra i samspel med förskolans fysiska 

inomhusmiljö vi observerade.  

Urval 

Till denna studie genomfördes två observationstillfällen på två olika förskolor, utan någon 

specifik inriktning, där vi var en dag vardera. Förskolorna där observationerna genomfördes 

valdes ut av oss då vi har en tidigare kännedom om dessa förskolor samt lokalernas 

utformning. Förskolorna som valts ut är båda förskolor med olika utformning på 

inomhusmiljön. Rummens olika utformningar såg vi som intressant och relevant att studera i 

förhållande till varandra i vår studie. Förskolorna som medverkade i denna studie låg i två 

olika kommuner, den ena i ett litet samhälle och den andra i en mindre tätort och nedan följer 

en beskrivning över de två förskolorna. 

Förskolan Medaljongen 

Förskolan Medaljongen är belägen i ett mindre samhälle i Mellansverige. 

Förskoleverksamheten är ett enplanshus med 4 avdelningar och cirka 80 barn sammanlagt. På 

avdelningen observationerna utfördes fanns det 16 barn mellan åldrarna 1-6 år. Avdelningen 

bestod av ett matsalsrum, ett stort samlingsrum, en hall, en hemvrå, bil och byggrum, ett 

skötrum samt ett målarrum och en lekhall som man delade med avdelningen bredvid. Vi valde 

endast att studera hemvrå och lekhall på denna förskola, dessa rum valde vi för att de oftast är 

utformade på olika sätt vilket gör att man kan se hur rummens olika utformning påverkar den 

fria leken. Namnen på barnen på förskolan Medaljongen är fingerade men vi anger deras ålder 

i år och månader då vi ser det som relevant. Barnen som deltog i observationer på förskolan 

Medaljongen kommer att kallas för Anna; 2:2 år, Vera; 1:11 år, Alex; 2:2 år samt William; 

3:12 år. 

Förskolan Fisken 

Förskolan Fisken är belägen i utkanten av en medelstor stad i Mellansverige. Det var en 

förskola med fyra avdelningar och cirka 80 barn och som inrymdes i paviljonger. 

Avdelningen observationen skedde på hade 15 barn i åldrarna 1-3 år, två förskollärare och en 

barnskötare. Avdelningen bestod av ett större rum med kök där hemvrån fanns, två mindre 

rum man kunde stänga varav ett var pyssel och matrum och det andra var lekhallen som ingår 

i denna studie, ett skötrum samt en lång tom korridor med endast dokumentation på väggarna 

fanns även på avdelningen. Vi valde endast att studera hemvrå och lekhall på denna förskola, 

dessa rum valde vi för att de oftast är utformade på olika sätt vilket gör att man kan se hur 
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rummens olika utformning påverkar den fria leken. Namnen på barnen från förskolan Fisken 

är fingerade och vi anger även deras ålder i år och månader. Barnen som deltog i denna studie 

var Viktor 1:12 år, Johan 1:11 år, Sofia 1:7 år och Klara 1:1 år. 

 Genomförande 

Den första kontakten till varje förskola togs genom ett telefonsamtal. Efter ett 

godkännande skickades det ut ett e-mail där vi bifogat ett brev till vårdnadshavare (bilaga2). 

En ansvarig pedagog på varje avdelning delade ut och samlade in brevet från föräldrarna. 

Brevet informerade om syftet med studien, hur vi skulle gå till väga samt de etiska aspekterna 

kring deltagandet (bilaga 2). Datum för observation beslutades tillsammans med oss och 

respektive förskola. Vi ansåg att det var viktigt att vi anlände i god tid innan vi började 

observera, detta för att barnen skulle kunna skapa någon slags relation till oss och inte känna 

sig otrygga av vår närvaro. Vi ville heller inte att vår närvaro skulle påverka barnen i så hög 

grad i deras fria lek. Vi tillsammans med pedagogerna på förskolan såg till att de barn som 

inte kunde delta i observationerna inte var närvarande utan fick vara utomhus. De var barn 

som vi inte fått in någon samtyckesblankett ifrån. När barnen befann sig i de rum 

observationerna skulle ske i påbörjade vi videoinspelningen och inspelningen pågick till dess 

att barnen inte längre befann sig där. Vi valde att observera på en avdelning på varje förskola 

med 4-5 barn närvarande de dagarna vi befann oss på respektive förskola och barnen var 

mellan 1 och 3 år gamla. 

Material 

Vid insamlingen av data användes fältanteckningar som stöd till videoinspelningar. Vi 

befann oss på samma förskola samtidigt, detta för att få en större och gemensam inblick i 

verksamheten samt att man hade stöd av varandra under videoinspelningarna och vid 

diskussionstillfällena. Vi delade upp uppgifterna genom att en av oss filmade och den andra 

skrev fältanteckningar och sedan bytte vi. Vi befann oss en dag på vardera förskola där vi 

samlade in 60 minuters videoinspelning från vardera förskola. Det var 25 videosekvenser och 

dessa var mellan 2-9 minuter och det utfördes även 9 fältanteckningar och dessa omfattade 

cirka 55 minuter. Vi använde oss av 20 videosekvenser i denna studie och valde bort 

fältanteckningarna. 

Som videoinspelningsverktyg användes en surfplatta med videoinspelningsfunktion och till 

fältanteckningarna användes anteckningsblock och penna. Vi fotograferade även de olika 

rummen med hjälp av en surfplatta, utifrån bilderna gjorde vi en skiss över varje rum. 

Databearbetning och analysmetod 

Den insamlade datan av videoinspelningarna och fältanteckningar har transkriberats. Med 

transkribering avser man en detaljerad skriftlig sammanställning där videoinspelningarna samt 

fältanteckningarna beskrevs. Vi gjorde även en videoanalys under transkriberingen och sedan 

tog vi hjälp av en transkriberingsnyckel (Engdahl, 2011, s.59) där vi skrev in resultatet i en 

tabell. Innan observationstillfällena skrev vi ner observationsfrågor (bilaga 1) som stöd och 
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dessa punkter svarade vi gemensamt på och analyserade dessa var för sig utifrån vår 

teoretiska utgångspunkt. Resultatet och analysen skev vi var för sig utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter och diskussionen skrev vi tillsammans.  

Reflektion över metoden 

Denna studie inspirerades av den vetenskapliga metoden etnografi där vi använde 

observationer som datainsamlingsmetod med stöd av videoinspelningar (Mårtensson, 2004, 

s.42). Det vi observera på de olika förskolorna var: På vilka sätt samspelar och kommunicerar 

barn med varandra i den kontext som finns i hemvrå och lekhall på förskolan? På vilka sätt 

använder sig barn av kulturella redskap i sitt samspel? Vilka fysiska miljöpåverkningar kan 

man se i barns fria lek i hemvrå och lekhall? Vilken betydelse kan ett rums komplexitet ha för 

barns fria lek? 

Innan vi utförde våra observationer hade vi goda teoretiska kunskaper kring det ämne vi 

studerade, detta såg vi som viktigt för att den insamlade datan skulle få så hög grad av 

reliabilitet som möjligt i denna studie (Bjorndal, 2005, s.36). Vi hade även förberett 

observationsfrågor utifrån våra teoretiska perspektiv (bilaga1) innan vi utförde våra 

observationer och dessa gav studien en viss grad av struktur. Observationsfrågorna fungerade 

som stöd under videoinspelningarna där vi fokuserade på det som var av relevans för vår 

studie och detta gav validitet i vår studie. Dessa observationsfrågor använde vi oss även av 

när vi analyserade den insamlade data vilket gjorde att reliabiliteten stärktes då vi inte 

analyserade irrelevant data. Med reliabilitet menas att en studie är tillförlitlig. Vi använde oss 

av en låg grad av struktur på observationerna då vi använde oss av en avgränsad och specifik 

miljö samt att vi hade ett öppet sinne för det som skedde och registrerade de som var av 

relevans för denna studie (Bjorndal, 2005, s.51). Reliabiliteten försvagades i denna studie då 

vi endast befann oss en dag på vardera förskola, dock är det inte antal dagar som är av stor 

betydelse  för denna studie då den genomfördes under en väldigt begränsad tidsaspekt. Miljön 

har en bestämd utformning och den hade sett likadan ut oavsett hur många dagar vi närvarat. 

Det som var relevant att studera var att se hur barnen och deras samspel påverkade miljön och 

hur de i sin tur blev påverkade av miljön de vistades i. Till en början var vår intention att inte 

se på de vuxnas påverkningar men vi upptäckte under våra observationer att deras 

påverkningar hade stor påverkan för hur barnen använde sig och handlade i de olika rummen. 

Vi valde därför att ta med vuxnas närvaro i vårt resultat och analys avsnitt. Då vi endast hade 

tillgång till att observera samma barn under hela dagen hade reliabiliteten ökat om vi fått 

tillgång till att observera flera barn i samma miljö, detta var inte möjligt då vi inte fick in så 

många samtyckesblanketter som vi önskat.  

Att ha god validitet innebär att vi mäter det vi påstår att mäta och detta är avgörande för att 

trovärdiga slutsatser redovisas (Esaiasson mfl., 2012, s.56). Validiteten stärktes genom att vi 

båda närvarade på förskolorna samtidigt, detta bidrog till att vi kunde hjälpa varandra med 

direktiv under videoinspelningarna. Det blev fler olika fokus och man fick då en större 

överblick av vad som skedde i de olika rummen. Vi kunde även diskutera och reflektera med 

varandra mellan observationerna och då få en bredare syn på barnens handlingar. Det vi 

kunde känna var att videoinspelning var tillräckligt som material när vi utförde våra 

observationer och att fältanteckningarna inte bidrog till mycket i studien då allt fångades på 
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film. Vi använde oss av en surfplatta vid observationerna, detta för att få en detaljerad bild 

över de händelser som skedde i miljön samt att vi kunde förflytta oss i rummet om det 

behövdes. Att använda sig av en surfplatta var lite komplicerat då den var stor och det var 

svårt att få in en bra kameravinkel.  Däremot fick man en bra bild av vad som spelades in då 

skärmen var stor. En del barn uppmärksammade kameran och observatören vilket kan ha 

påverkat deras handlingar och deltagande. Fördelen med att använda videoinspelning var att 

man fick med det mesta som hände i rummen samt att man kunde gå tillbaka och se på 

materialet. Med videoinspelning fick vi mycket data under kort tid även då barnen kom fram 

till observatören som filmade gick data inte till miste utan videoinspelningen av rummet 

kunde fortsätta.  Genom användandet av en kvalitativ metod sökte vi efter mer specifika och 

avvikande mönster samt efter större sammanhang och strukturer i våra observationer 

(Bjorndal, 2005, s.23). Vi befann oss hela tiden där barnen var, detta för att få inblick och 

tillgång till deras lek och samspel med varandra. Det var en svår uppgift att hålla sig 

avståndstagande när barnen sökte kontakt och försökte samspela med oss på olika sätt. Vi 

deltog under en del av observationerna dock försökte vi hålla oss distanserade från deltagande 

i barnens lek, detta för att vi ville se hur barnen samspelade med varandra på ett naturligt sätt 

utan en större påverkan av vår närvaro. Vi hade även en tanke på att inte vara med och besluta 

om barnens handlingar men när det handlade om en säkerhetsfråga kände vi att vi behövde 

ingripa. 

I vår studie var vi noggranna med hur vi hanterade och bearbetade den insamlade datan. Vi 

utförde videoanalyser och noggranna transkriberingar av videoinspelningarna detta för att få 

en så detaljerad bild som möjligt av de olika händelserna. Vi använde oss av en 

transkriptionsnyckel för att redovisa vårt resultat, denna redovisas länge fram i texten. Nyckel var 

bra och tydlig då man ser vad som sker i de olika sekvenserna dock är vi oense om kolumnen 

riktning av aktivitet var nödvändig eller inte. Susanna ansåg att den inte tillförde något och Teresa 

ansåg att den var relevant då den förtydligade individens riktning i aktiviteten eller handlingen. 

Denna nyckel kan förtydligast genom att man inför något tecken för när det sker en paus eller när 

man enbart tagit en del ur en längre observation. Vi analyserade resultatet var för sig samt att vi 

presenterade relevant data utifrån våra observationer och frågeställningar vilket ger studien hög 

reliabilitet. 

Analysmetod  

Nedan redovisas tillvägagångssättet för vår analysmetod. 

 

Vi började med att grovsortera videoinspelningarna i olika kategorier, de delades in efter 

förskola och rum. Sedan tittade vi igenom materialet och valde ut de videoklipp som hade 

göra med samspel, lek och den fysiska inomhusmiljön som vi även kunde koppla till de 

observationsfrågor vi tidigare förberett (bilaga1). Vi gjorde en videoanalys och transkriberade 

materialet noggrant i ett dokument på datorn. Vi letade i olika litteraturer efter en passande 

transkriberingsnyckel till vårt insamlade material. Vi valde en transkriberingsnyckel som 

Engdahl (2011) använt sig av i sin avhandling. Genom att se på videoklippen flera gånger 

samt utifrån de observationsfrågor vi tidigare skrivit fick vi flera olika perspektiv på de 

aktiviteter som skedde. Detta resulterade i att vi försökte skriva ner transkriberingarna så 
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objektivt som möjligt och inte utifrån våra egna tolkningar och värderingar. Både barnens 

kroppsspråk, handlingar och deras verbala och icke-verbala språk transkriberades ner 

noggrant. Videofilmerna redovisades utifrån transkriptionsmallen.  

Under analysarbetet skrev vi en varsin analys där vi pendlade mellan vår egen teoretiska 

utgångspunkt, tidigare forskning samt datainsamlingen. Susannas analys utgick ifrån frågor 

(bilaga1) om den fysiska miljön, dess betydande och påverkande faktorer till den fria leken 

och kopplade sedan detta till sin teoretiska utgångspunkt (miljöpsykologiskt perspektiv), 

tidigare forskning samt datainsamlingen. Teresas analys utgick ifrån frågor (bilaga1) som 

rörde barns samspel, kommunikation samt hur de i leken använde sig av artefakter och 

kopplade sedan detta till sin teoretiska utgångspunkt (sociokulturellt perspektiv), tidigare 

forskning samt datainsamlingen. Vi analyserade varje rum för sig för att i diskussionen binda 

samman och jämföra alla rum. 

 

Transkriptionsmall 

Nedan redovisas transkriptionsnyckeln vi använt oss av i resultatavsnittet. 

 

(Engdahl, 2011, s.59) 
Line Name Actions of special interest Activity, sounds, word 

1 Theo  Walks towards N. and 

2   Smiles at her 

3 Nova  Smiles at T. while at the 

same time swinging and 

4   Starts to slow down 

 
Vi har anpassat tabellen så att det fungerar för både oss och de insamlade materialet samt 

att vi skrivit allt på svenska. Tabellen är indelad i fyra kolumner där rad, barnets namn, vilken 

riktning barnet har i sin aktivitet samt deras handlingar, ljud och ord står redovisade. Den 

första kolumnen visar på rader, varje numrerad rad visar på en ny händelse. Raderna är 

kodade med förskolans första bokstav (M för Medaljongen och F för Fisken). Andra 

bokstaven står för vilket rum som observationen avser (L för Lekhall och H för Hemvrå) 

sedan kommer siffrorna för varje rums radmarkering. Exempel (M.H.1= Medaljongen. 

Hemvrå. Rad 1). I den andra kolumnen redovisas namnen på de medverkande barnen och 

vuxna i observationen. I den tredje kolumnen redovisas pilar, pilarna visar på vilken riktning 

barnet har, riktar den sig emot någon pekar pilen åt höger () om de vänder sig bort eller går 

ut ur rummet pekar pilen åt vänster (), har barnet ingen riktning är rutan tom. Den fjärde 

kolumnen beskriver barnens handlingar både i den fysiska miljön men även i samspelet med 

andra men även ljud, ord och reaktioner redovisas. När barnen talar har vi skrivit ner 

ordagrant vad de säger utan att skriva det grammatiskt korrekta ordet. När någon talar i 

resultatet markerar vi det med citat tecken (””). Vi har använt oss av en beskrivande text i de 

avsnitt där barnen inte använde sig av det verbala språket. Det som sker i de transkriberade 

videofilmerna är inte fullständiga då vi under transkriberingen har sorterat bort irrelevanta 

händelser för denna studie. Det kan ske en del små handlingar mellan raderna som vi valt att 

inte redovisa då vi ansåg dessa som irrelevanta för vår studie. 
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Etiska aspekter 

Vi har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska riktlinjerna som finns på vetenskapsrådets 

hemsida (www.codex.vr.se) då alla dessa fyra riktlinjer är relevanta i vår studie. Dessa 

riktlinjer är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Innan studien informerade vi alla berörda parter om informationskravet vilket 

innebar att alla berörda parter blev informerade om deltagandet i arbetet dvs. både barn och 

deras förmyndare. De fick även information om att de kunde avbryta sitt deltagande när som 

helst under arbetets gång samt att det var frivilligt att delta. De berörda parterna fick även 

information om vårt syfte med studien samt hur vi skulle genomföra observationen deras barn 

deltog i. I och med ett godkännande från barnens förmyndare eller närstående till barn under 

15 år tog vi hänsyn till samtyckeskravet. Vi bad om ett skriftligt godkännande från barnens 

förmyndare från respektive förskola vi observerat på. Vi frågade även efter ett godkännande 

av barnen att träda in och vara i de rum de befann sig i innan vi trädde in och observerade, vi 

ville även ha ett muntligt godkännande ifrån barnen. Observationen skulle ske på deras villkor 

utan några negativa påföljder för den medverkande. Konfidentialitetskravet innebär att de 

deltagande garanteras anonymitet genom hela arbetet men även att deras identitet skulle 

förvaras på ett sätt där obehöriga inte kunde få tillgång till denna information. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet och uppgifterna endast användes i detta 

arbete och som givits godkännande för samt endast till forskningsändamål. Det insamlade 

materialet bevarades på en säker plats där endast vi hade tillgång till, tills det att arbetet var 

betygssatt. Därefter förstördes materialet och de berörda parterna fick information om detta 

innan de godkände sitt barns deltagande. 

http://www.codex.vr.se/
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Resultat och analys 

Detta resultat och analysavsnitt har vi delat in utifrån de fyra olika rummen vi har observerat 

i. Vi börjar med att presentera förskolan Medaljongen och sedan förskolan Fisken. Vi 

analyserar episoderna utifrån två olika teoretiska utgångspunkter, det miljöpsykologiska 

perspektivet samt det sociokulturella perspektivet. Varje rum börjar med en beskrivning av 

rummets innehåll, form samt vilken komplexitet rummet har. En bild på respektive rum följer 

sedan där man kan se hur rummet är möblerat samt vilken form det har. Sedan följer resultatet 

och en analys. 

Förskolan Medaljongen –Hemvrå 

 

Rummet är ca 4x3m² och är möblerat med hemvrå artiklar. Det finns en ugn, en diskho, två 

hyllor, ett bord, tre dockvagnar och 2 stora lådor med leksaker i. I lådorna finns det stereotypa 

leksaker för hemvrån. Rummet är ljust och har ett fönster ut mot gården, gardiner från fönstret 

hänger ner så barnen kan nå dem. Det finns mycket köksrelaterat material som tallrikar, 

koppar, plastmat, vispar, bestick, dessa ligger utspridda över hela rummet och i de två stora 

lådorna. Ett rums komplexitet innebär i vilken grad av variationsrikedom ett rum har. Detta 

rum har en ganska låg grad av komplexitet då det endast finns leksaker för en slags lek i detta 

rum, familjelek. Det finns mycket leksaker på en väldigt liten yta vilket också gör att rummets 

komplexitet minskar då barnen inte har så stor möjlighet att skapa sina egna lekmiljöer i detta 

rum. 
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Observation 1, Anna och kaveln 

Följande observation sker på förmiddagen i hemvrån där Anna (2:2 år) befinner sig. Anna 

har varit i hemvrån under en kort tid och har hittat en kavel. Nedan kan vi följa hur Anna 

använder kaveln samt hur hon hittar ett eget litet kryp-in i hemvrån. 

Att barn skapar ett ”rum i rummet” har vi kunnat observera i flera av våra observationer.  

 

Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

M.H.1 Anna  Kryper in under bordet och 

kavlar på golvet 

M.H.2 Anna  Tar kaveln och börjar skruva 

under bordet, skruvar i varje 

hörn 

Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

I observationen ovan kan man se hur barn genom lek hanterar de erfarenheter och 

uppfattningar de får i vardagen (Welén, 2004, s.30). I detta sammanhang då hon börjar skruva 

i varje hörn av bordet med kaveln kan man tolka det som att Anna har erfarenhet av 

skruvmejslar, hur och vad de används till. Då rummets egenskaper och innehåll endast 

utstrålar hem och familjerelaterade lekar finns det en begränsning för rummets 

miljöerbjudanden. Bordet i rummet ger Anna erbjudande till att utforska sina tidigare 

erfarenheter, vilket är skruvandet. Här kan man se hur Anna transformerar kaveln till en 

skruvmejsel. För att barn ska kunna transformera föremål och material i sin lek är det en 

förutsättning att barnen har och kan använda både sin fantasi och kreativitet (Jensen, 2006, 

s.39).   

Barnen skapar egna platser i sin miljö genom att göra enkla förändringar i sin fysiska 

närmiljö (Mårtensson, 2004,s. 172). I denna observation kan man se hur Anna använder ytan 

under bordet för att skapa sig en egen plats i rummet. Barn använder sig av alla sina sinnen 

när de utforskar och upptäcker miljön de har runt omkring sig och det är viktigt, för speciellt 

de yngre barnen, att de har en fysisk miljö som tillåter sinneligt och kroppsligt utforskande 

(Björklid, 2005, s.11, 33). De platser som inte har någon funktion kallar Björklid (2005,s.53) 

för mellanrum. Dessa rum är tilltalande för barn då barnen får sätta sin egen prägel på platsen, 

barnen kan använda dessa platser på olika sätt då de inte har några förutbestämda intentioner. 

Anna använder ytan under bordet som sitt mellanrum, detta för att sitta och kavla och skruva 

med en kavel. När barn utför aktiviteter är de väldigt duktiga på att finna den bästa platsen för 

dessa.  

I ytterligare observationer kunde vi se hur barn försökte finna den bästa platsen för sina 

aktiviteter. Bland annat i en observation där Alex förflyttar en dockvagn från hemvrån ut till 

ett annat rum. I detta exempel kan vi det tolka det som att Alex inte vill leka med dockvagnen 

inne i rummet då de redan finns tre stora dockvagnar som tar upp för mycket av rummets yta. 

De finns ingen möjlighet för Alex att köra med sin dockvagn där. Han väljer att ta ur vagnen 

ur rummet men blir tillrättavisad av en pedagog att köra tillbaka den in i hemvrån. Alex väljer 

då att sluta leka med vagnen och tar istället upp en majskolv och börja leka med den. Nordin-
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Hultman (2004, s.53) menar att rummen på förskolor oftast är konstruerade så att man kan se 

vilka aktiviteter som ska ske där och att det finns gränser mellan olika aktivitetsområden. 

Dessa gränser som Nordin-Hultman (2004) lyfter fram synliggörs bland annat i observationen 

med Alex och vagnen men också i följande observation där Anna (2:2 år) och Alex (2:2 år) 

leker inne i hemvrån på Medaljongen. De har under en lång tid lekt en lek där de suttit och 

trummat med plastbestick uppe på en spis och diskho som står i hemvrån.  

Observation 2, Anna och Alex blir tillsagda 

Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

M.H.3 Alex  Klättrar upp på diskhon och 

sätter sig där och gör lite ljud 

M.H.4 Anna  Klättrar och sätter sig i en 

hylla som står bredvid spisen 

M.H.5 Susanna  Säger till Anna ”Sitt inte där 

uppe, sitt där du satt förut, 

du kan tippa. De ser farligt 

ut” och ser in i rummet 

M.H.6 Alex  Ser på Susanna och sedan på 

Anna 

M.H.7 Vera  Ser på Susanna och sedan på 

Anna 

M.H.8 Pedagog  (Ifrån ett annat rum) säger 

”Anna och Alex” 

M.H.9 Anna  Ser ut mot dörröppningen 

och har en min i ansiktet 

med rynkade ögonbryn å 

hängande läppar.  klättrar ner 

från hyllan 

M.H.10 Alex  Ser på Anna 

M.H.11 Pedagog  Säger ”Alex klättra ner 

därifrån” 

M.H.12 Alex  Ställer sig upp och gör ett 

ljud (ohörbart) och sträcker 

upp besticken mot taket 

M.H.13 Pedagog  Säger ”Hörru Alex, klättra 

ner därifrån, du kan göra dig 

illa” 

M.H.14 Alex  Ser mot dörröppningen och 

säger ”Potta häj” och sätter 

sig ner i diskhon och pekar 

M.H.15 Pedagog  Hörs ifrån ett annat rum att 

en pedagog säger ”Nej, du 

ska inte sitta där. Där ska 

man diska” 

M.H.16 Anna  Släpper besticken på golvet 

och lämnar rummet 

M.H.17 Alex  Lämnar rummet 
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Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

Ofta är hemvrå rummen planerade att användas på ett specifikt sätt till specifika lekar (hem 

och familjerelaterade lekar) vilket gör att det finns olika strukturer och regler som påverkar 

barnen i deras lekar, detta kan vi se i hemvrån på förskolan Medaljongen. Rummet är 

möblerat som en traditionell hemvrå. Det finns ett bord, men inga stolar och detta leder till att 

barnen inte kan sitta någonstans i rummet. Här har Alex hittat en sittplats som för honom är 

rolig då man kan se att han har startat en lek om att han sitter i en potta, dock blir han tillsagd 

och tillrättavisad om hur man ska använda föremålet inne rummet. Pedagogens kommentarer 

utstrålar att rummet och dess innehåll ska användas på ett speciellt sätt. Alex har en tanke och 

lek på gång, det kan man se då han försöker förklara för pedagogen varför han befinner sig i 

diskhon. I denna observation kan man tolka det som att Anna och Alex nästan blir uttråkade 

av sin lek efter att de blivit tillsagda av både Susanna och pedagogen. De båda väljer att 

avsluta sin lek och lämnar rummet. Annas ansiktsuttryck med rynkade ögonbryn och sura 

läppar visar på att hon inte är nöjd med de vuxnas tillsägelser. Detta kan kopplas samman med 

Holloway & Valentines (2000, s.12) artikel där de talar om att barn som blir nekade sina 

lekplatser blir ostimulerade och uttråkade och det i sin tur påverkar deras beteende och humör.  

Observation 3, Anna och Alex bjuder in Vera till lek 

Följande observation sker på förmiddagen i hemvrån där Anna (2:2 år), Vera (1:11 år) och 

Alex (2:2 år) befinner sig. Alla tre barnen har vistats i hemvrån under en längre tid. Anna och 

Alex sitter på spisen och diskhon med stekbestick och de har hittat på en egen sång där de 

sjunger ”pajje, pajje, pajje”. Efter ett tag kan vi följa hur Anna och Alex försöker bjuda in 

Vera till deras pågående lek med stekbesticken. 

 

Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

M.H.18 Vera  Ser på Alex och Anna 

M.H.19 Anna  Räcker fram ett bestick mot 

Vera som sitter nedanför 

M.H.20 Vera  Vänder bort huvudet och ser 

ut i det andra rummet 

M.H.21 Anna  Räcker fram ett bestick mot 

Vera och säger ”Häj äj paj”. 

M.H.22 Alex  Räcker även fram ett bestick 

mot Vera och säger ”Häj äj 

pajj”. 

M.H.23 Vera  Tittar ut mot det andra 

rummet 

M.H.24 Vera  Stoppar in majsen i munnen 

hon suttit och hållit i 

M.H.25 Anna  Räcker snabbt fram ett 

bestick mot Vera och säger 
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”Häj äj paj” och drar snabbt 

tillbaka den igen 

M.H.26 Vera  Ser på Anna 

M.H.27 Alex  Säger ”pajj, pajj, pajj”. 

Samtidigt som han fifflar 

med besticken och sträcker 

fram dem mot Vera 

M.H.28 Anna  Säger ”pajj, pajj, pajj”. 

Samtidigt som han fifflar 

med besticken och sträcker 

fram dem mot Vera 

M.H.29 Vera  Flyttar sig bort från Alex och 

Anna och sätter sig under 

bordet 

 

 

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv; 

I denna observation kan vi se att barnen bjuder in varandra till lek genom att använda sig 

av kulturella redskap i form av artefakter på olika sätt. Barnen bjuder inte enbart in varandra 

till lek utan de samspelar med varandra med och genom artefakter. Detta var vanligt 

förekommande i hemvrån bland barnen och denna observation är endast ett exempel av alla 

observationer som påvisar på detta. Artefakter betraktas som materiella till sin karaktär och de 

fungerar som resurser, används i sociala syften samt att de används till att samspela med 

(Vygotskij, 1995; Wrethander Bliding, 2007, s.67). Vi kan även se att Vera inte visar något 

intresse vare sig för Anna eller Alex. Anna och Alex gör flera tappra försök med att bjuda in 

Vera till deras pågående lek. Först räcker Anna fram stekbesticket mot Vera och i ett andra 

försök räcker hon åter fram stekbesticket och säger att det är paj, raderna M.H.21 och M.H.25. 

Vera ger ingen respons och då kan vi se hur Alex gör ett försök med att bjuda in Vera till lek 

genom att räcka fram ett stekbestick och säga att det är paj, rad M.H.22. Längre fram i 

observationen kan vi se att både Anna och Alex gör ytterligare ett varsitt försök med att bjuda 

in Vera till lek genom artefakter. 

I ytterligare en observation från hemvrån kunde vi se hur observatören Susanna förstärkte 

kommunikationen mellan henne och Anna genom att le och skratta (Engdahl, 2011, s.67). I 

denna observation kan vi följa hur Anna tar kontakt med Susanna som sitter inne i hemvrån 

genom att bjuda in Susanna till lek genom att skjuta fram en artefakt i detta fall en bil mot 

Susanna. Anna söker ögonkontakt med Susanna och Susanna ger respons och förstärker 

kommunikationen dem emellan genom att se på Anna samt le, skratta och skjuta tillbaka 

bilen. Vi kunde även utläst utifrån flera observationer att ögonkontakten var avgörande för 

både responsen och visat intresse gentemot varandra. Fick barnen ingen respons gick de ut ur 

rummet eller försökte få kontakt med observatörerna (Susanna och Teresa) som stod utanför 

rummet. Även Engdahl (2011, s.67) kunde se att kommunikationen mellan individer 

förstärktes genom leenden och skratt. 
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Observation 4, Anna och Vera imiterar varandra 

Följande observation sker på förmiddagen i hemvrån där Anna (2:2 år), Vera (1:11 år) och 

Susanna befinner sig. Anna och Vera har precis stigit in i hemvrån och efter en stund kan vi 

följa hur Anna och Vera imiterar varandra med hjälp kulturella redskap i form av hemvrå 

artefakter. 

 

Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

M.H.30 Anna  Stoppar majsen i munnen 

M.H.31 Vera  Plockar upp en morot i 

plast, stoppar denna i 

munnen och ser på Anna 

M.H.32 Vera  Lägger moroten i en kopp 

och stoppar sedan in den i 

munnen 

M.H.33 Anna  Plockar upp en kaffekanna 

och en kopp. 

M.H.34 Anna  Häller från kaffekannan in i 

muggen och lägger sedan i 

majsen. 

M.H.35 Anna  Plockar upp majsen ut 

koppen och stoppar den i 

munnen 

M.H.36 Vera  Ser på Anna samtidigt som 

hon stoppar moroten i 

munnen 

M.H.37 Anna  Ser på Vera samtidigt som 

hon stoppar majsen i 

munnen 

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv; 

Att imitera är en viktig del i ett samspel tillsammans med andra och vi kan se att de båda 

flickorna imiterar varandra. De imiterar varandras rörelsemönster genom att de tar liknande 

artefakter och gör samma rörelser (Löfdahl, 2004, s.15). Fast flickorna har olika artefakter 

som majs och morot kan flickorna imitera varandras aktivitet och rörelsemönster. Vi kan även 

se att åldern inte har någon betydelse för imitationen då Vera som är yngre imiterar Anna som 

är äldre samt att Anna imiterar Vera samtidigt som hon avancerar aktiviteten genom att 

tillägga en kaffekanna i rörelsemönstret. Barn är sociala och vill göra saker tillsammans och 

de dras till varandra samt att de spontant lär sig av varandra. Barn samverkar på olika sätt där 

alla barn kan lära sig och lära av varandra oavsett ålder och vänskapsstatus (Engdahl, 2011; 

Williams, 2006, s.25). 

Observation 5, Anna och Alex kommunicerar icke-verbalt med varandra 

Följande observation sker på förmiddagen i hemvrån där Alex (2:2 år) och Anna (2:2 år) 

befinner sig. De har trummat med stekbesticken ovan på spisen och diskhon ett bra tag och 

sjunger ”pajje, pajje, pajje”, det är en sång barnen själva kommit på. Nedan kan vi följa hur de 

båda barnen kommunicerar med varandra utan att använda sig av några verbala ord. 
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Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

M.H.38 Anna  Fortsätter att sjunga ”pajje, 

pajje, pajje” 

M.H.39 Alex  Hoppar ner från spisen 

M.H.40 Anna  Klättrar över till spisen och 

sätter sig och gör lite ljud 

M.H.41 Alex  Klättrar upp på diskhon och 

sätter sig där och gör lite 

ljud 

M.H.42 Anna  Klättrar och sätter sig i en 

hylla som står bredvid 

spisen 

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv; 

Ovan kan vi se hur Anna och Alex byter plats med varandra utan att verbalt komma 

överens om att göra det eller på vilket sätt. Små barn har inte ord för allt och väljer att 

använda sig av andra kommunikativa medel för att kunna kommunicera med varandra 

(Engdahl, 2011, s.66). I hemvrån var det vanligt förekommande med ett tyst samspel i form 

av blickar, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det pågick även verbal kommunikation dock 

endast under kortare tid. Även då barnen visade missnöje gentemot något eller någon använde 

de endast sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck genom att putta bort kamraten och rynka på 

ögonbrynen. 

Förskolan Medaljongen –Lekhall  

 
 

Rummet är ca 12x6m²
 
och är uppdelat till två rum med hjälp av två flyttbara skärmväggar. 

Rummet som är avskärmat är ett rum som endast de äldre barnen får använda. Den delen av 
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rummet som lekhallen utgör och som även är till för alla barn är ca 7x6m². Lekhallen är 

möblerad med en bänk, en soffa, en tjockmadrass, två tunna madrasser, en plint samt en 

ribbstol. Rummet har fönster längs med hela kortsidan på motsatt sida till ribbstolen. Rummet 

har en ganska hög komplexitet då det finns en del erbjudanden till lekar. Barnen kan 

exempelvis klättra, hoppa, åka rutschkana, de kan även utföra springlekar på den stora fria 

golvytan. Dock finns det inte några leksaker utan här får barnen mer leka med sina kroppar 

och med varandra. Ett rums komplexitet innebär i vilken grad av variationsrikedom ett rum 

har. Komplexiteten i rummet hade kunnat bli högre om barnen fått fri tillgång till material 

eller möjlighet att flytta in material från andra rum till det rummet. Då hade barnen kunnat 

skapa sina egna lekmiljöer och inte blivit så begränsade som de blir nu. Det finns givna 

utrymmen att vistas på i rummet och föremål som barnen själva inte kan flytta på. Detta leder 

till att barnen dras till en och samma plats även då de finns en stor tom yta man även kan vara 

på, men den tomma ytan lockar dem inte lika mycket. 

Observation 1, Lek vid ribbstolen 

I följande observation kan man se hur barnen måste anpassa sin lek till övriga barn i 

närheten. Det är Alex (2:2 år), Anna (2:2 år), Vera (1:11 år) och William (3:12 år) som 

befinner sig i lekhallen. 

 
Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

M.L.1 Alex  Vänder sig om och håller i 

ribbstolen med ena armen och 

lutar sig bort från ribbstolen och 

ropar ”Akta Veja” 

M.L.2 Vera  Klättrar upp på plinten som står 

bakom henne 

M.L.3 William  Klättrar ner från ribbstolen 

M.L.4 Anna  Hoppar ner 

M.L.5 Alex  Hänger kvar i ribbstolen 

M.L.6 Anna  Går bort över den gula 

tjockmattan 

M.L.7 Alex  Hoppar ner och kommer åt 

Annas arm 

M.L  8 Anna  Står kvar och helt still 

M.L.9 Alex  Ramlar ihop på den gula 

tjockmattan 

M.L.10 Pedagog  Säger ”Oj!” 

M.L.11 Anna  Sätter sig ner på kanten av tjock 

mattan, lägger armarna i kors 

och sänker huvudet 

Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

Tjockmadrassen i detta rum är som en dynamisk plats där mycket av barnens lek utvecklar 

sig. Då många barn är vid samma plats vid samma tidpunkt bildas en kö och barnen får vänta 

på sin tur. Miljön begränsar barnen från att vilja och kunna hoppa på madrassen, trängseln på 

ytan leder till att leken avbryts. Detta urskiljs då Alex som hoppar ner på mattan och råkar 

komma åt Anna, vilket gör att Anna sätter sig ner och finner ingen lust för fortsätta leka.  Det 

syns att Annas trivsel och trygghetskänsla påverkas negativt då hon blivit påhoppad. Hennes 

kroppsspråk, när hon sätter sig ner och lägger armarna i kors, visar på att hon inte är bekväm i 

situationen. När man leker måste man vara trygg för att kunna våga och släppa kontrollen 
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(Knutsdotter Olofsson, 2009, s.80). Man kan även tänka sig att Alex troligen fick sig en tanke 

ställare när han råkade komma åt Anna och det kan även påverka hans lek i fortsättningen. 

Han kanske inte vågar ta för sig av platsen som erbjuds honom då han kanske tror att han 

kommer hoppa på någon återigen.  

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv; 

Ovan kan vi se att det både sker en verbal och icke-verbal kommunikation barnen emellan. 

Vi ser hur Alex ber Vera att flytta på sig och det gör hon. Alex fortsätter att väntar tills det att 

Anna och William klättrat ner och sedan hoppar han ner och kommer åt Annas arm. Anna 

visar sitt missnöje utan att använda det verbala språket. Hon visar sitt missnöje med sitt 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, rad M.L.11 (Engdahl, 2011, s.66). Från de observationerna 

ifrån lekhallen kan vi se att barnen anpassar sig i relation till kamraterna i närheten och 

anpassar sig i de rum de befinner sig i samt att de väntar på sin tur. 

Observation 2, Hink med ärtpåsar 

Alex (2:2 år) och William (3:12 år) befinner sig i lekhallen. Pedagogen har plockat fram en 

hink med ärtpåsar i. Ärtpåsarna ligger inte längre kvar i hinken utan barnen leker med dem. 

Alex har strax innan experimenterat med hinken på olika sätt genom att ha den på huvudet 

och försöka stå på den men Alex har även tidigare försökt att trumma på hinken. 

 
Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

M.L.12 Alex  Plockar upp hinken och sätter 

den över huvudet och tar bort 

den lika snabbt igen. Springer 

fram till madrassen och lägger 

hinken upp och ner 

M.L.13 Alex  Plockar upp hinken och räcker 

fram den mot Anna och säger 

”Häj i” (han vill att Anna ska 

lägga i sina ärtpåsar i hinken) 

M.L.14 Alex  Räcker fram hinken mot 

William och säger ”häj i” (vill 

även här att William ska lägga i 

sina ärtpåsar) 

M.L.15 Alex  Vänder hinken upp och ner på 

madrassen och börjar trumma på 

den 

M.L.16 Anna  Sätter sig bredvid och lägger ner 

sina ärtpåsar på madrassen och 

trummar på dem 

M.L.17 William  Kastar ärtpåsarna en stund, 

plockar sedan upp dem och går 

och sätter sig mittemot Alex och 

trummar på sina ärtpåsar 

Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

När de inte finns mycket miljöerbjudanden tvingas barnen att använda sig mer av sin 

fantasi och kreativitet. Vi kan se att lekhallen i sig inte har speciellt många materiella 

miljöerbjudanden. Med hjälp av Alex tidigare erfarenheter kan man se hur han använder de få 

material som finns på ett annorlunda sätt än de ursprungligen är tänkta till. Hans lek inte 
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begränsad då hinken inte klassificeras som en leksak. I denna observation använder Alex 

hinken på flera olika sätt, bland annat till att trumma, stå på samt sätter den på huvudet. Man 

kan se att Alex idé med att trumma på hinken smittar av sig på både Anna och William som 

också vill trumma då de ser att Alex gör det. Både Anna och William förstår Alex 

transformering av hinken som blivit till en trumma genom att de själva förvandlar sina 

ärtpåsar till att bli trummor. För att lek ska kunna bli lek krävs det att deltagarna i leken 

förstår transformationerna som sker när man transformerar exempelvis personer, tid, leksaker, 

föremål och rum (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.16, 24). 

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv; 

Av alla observationer från lekhallen var detta det enda exemplet från detta rum och kan 

tolkas som en engångshändelse, där vi kunde se att ett barn bjöd in till lek med hjälp av en 

artefakt (Vygotskij, 1995; Wrethander Bliding, 2007, s.67). Under denna observation fick 

Alex ingen respons från vare sig Anna eller William, då avbröt han inbjudan och fortsatte att 

leka med hinken på egen hand. Strax därpå kan vi följa hur Anna och William sätter sig i 

närheten av Alex och imiterar hans rörelsemönster, det är Alex som leder aktiviteten (Löfdahl, 

2004, s.15). Alex trummar på hinken och Anna och William trummar på sina ärtpåsar men de 

imiterar Alex rörelsemönster genom att göra likadant fast på olika artefakter. Utifrån detta kan 

vi se hur barnen skapar och delar en gemenskap tillsammans genom trummandet. 

Observation 3, Ta fram något nytt 

Nedan kan vi följa vad som sker när pedagogerna tar fram ett nytt material som finns i ett 

förråd. Det är Anna (2:2 år), Alex (2:2 år) och William (3:12 år) som befinner sig i lekhallen. 

 
Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

M.L.18 William  Frågar pedagogen ”Kan vi inte 

ta fram något nytt” 

M.L.19 Pedagog  Säger ”Nått nytt?, Vi har inget 

nytt”. Hon ser ärtpåsen Anna 

och Alex har och säger ”Ja men 

dem kan vi ta fram, var har vi 

dem då?”.  

M.L.20 Pedagog  Tar fram en hink från ett förråd 

och håller den högt upp och 

säger ”Häär” 

M.L.21 Alex  Hoppar till med armarna i 

luften och säger tyst ”Jaa!”. 

Hoppar fram några steg och 

ropar nu glatt och högt ”Jaa!” 

M.L.22 Anna  Säger ”Ja” försiktigt 

M.L.23 Pedagogen  Lägger ner hinken på golvet 

M.L.24 William  Säger ”Jag får alla” 

M.L.25 Pedagogen  Säger ”Nej, ni får väll dela med 

er” 

 

Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

I denna observation måste barnen dela med sig av ärtpåsarna. Då pedagogen uppmanar till 

att man ska ha lika många och dela med sig visar på regleringar och strukturer som finns i 
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rummet. Det finns både tids och rumsliga regleringar då barnen måste anpassa sig efter 

pedagogernas direktiv om vart barnen ska vara då rummet är uppdelat i 2 delar med en öppen 

del där alla får vara och en mindre del där endast de äldre barnen får vara på. Vilket material 

som ska vara tillgängligt i rummet är ännu en rumsreglering och barnen måste be pedagogen 

om hjälp för att plocka fram materialet då det är instängt bakom stängda dörrar. Närmiljöns 

livlighet och variationsrikedom, eller den sociala statusen samt avgränsningar hos rummet är 

ytterligare faktorer i den fysiska miljön (Laike, 2005,s.131).  

Senare i denna observation kan man se en låg grad av komplexitet i rummet då barnen blev 

ostumulerade av att pedagogen plockade fram endast ett slags löst föremål (ärtpåsar). 

Materialet pedagogen plockade fram blev laddat då det inte fanns så många andra 

miljöerbjudanden, alla barn ville använda dessa ärtpåsar. Laike (2005) fann i sin studie att det 

finns ett samband mellan barns emotionella tillstånd och den fysiska miljöns utformning som 

den sociala miljön (Laike, 2005,s.136). Barnen blev även mer tävlingsinriktade och de 

började genast samtala om hur många ärtpåsar man skulle ha och vem som hade flest.  

Alex var den enda av de fyra barnen som började leka med materialet, för de andra blev det 

mer en rivalitet emellan dem, denna rivalitet kunde man se då barnen räknade och höll koll på 

varandras påsar. Löfdahl (2004, s.12) menar att omgivningen påverkar barngrupper och här 

kunde man se hur barnen gav ärtpåsarna en stor mening och de blev oerhört laddade. Barnen 

påverkar föremålet och föremålet påverkade även barnen när de tas in i rummet. Innan 

ärtpåsarna var framme lekte barnen med varandra och vid madrasserna, så fort dessa ärtpåsar 

togs fram kunde man se hur det blev fråga om status där högt antal ärtpåsar gav högre status. 

Man kunde känna att de flesta barnens emotionella tillstånd påverkades av dessa ärtpåsar dock 

inte Alex som snabbt satte igång att leka med dessa.  

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv; 

Ovan kan vi se det enda exemplet på respons från barnen i lekhallen. Barn är sociala 

aktörer och de visar sitt intresse gentemot varandra men de uppmärksammar även varandra på 

olika sätt (Engdahl, 2011, Gustafson, 2006). Barnens respons visas endast gentemot 

pedagogen. Det vi kunde se utifrån alla observationer från lekhallen var att William var de 

enda barn som flest gånger försökte få respons från pedagogen medan de andra barnen satt, 

gick runt eller lekte ensamma i rummet. 

Leende och skratt 

Under alla observationer från lekhallen kunde vi inte se ett enda exempel på att barnen 

skrattade eller log gentemot varandra eller för sig själva. 
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Förskolan Fisken, Hemvrån 

 
 

Rummet är ca 8x6m² och det finns ingen traditionell hörna för hem och familjerelaterade 

lekar. Det finns en spis, en diskho och dockor placerade lite utspritt i det stora rummet. 

Rummet används även som matrum med bord och stolar som är anpassade efter barnens 

storlek. Det finns även en diskbänk med diskmaskin som används av de vuxna på 

avdelningen. Rummet är möblerat med en stor träbil som står i mitten utav rummet, i bilen får 

det plats flera barn. Det finns även ett litet lekbord med två, en soffa, fyra hyllor, en bilmatta 

och leksaker är utplacerade lite överallt på de hyllor som finns i rummet. Rummet är ljust och 

har fönster längs med hela långsidan. Ett rums komplexitet innebär i vilken grad av 

variationsrikedom ett rum har. Rummets komplexitet är hög då det finns material och leksaker 

till flera olika sorters lekar. De kan skapa flera olika lekvärldar i rummet då det finns flera 

olika slags ytor som barnen kan använda sig av. De har soffan, tomma golvytor, hyllor, bilen 

som är placerad i mitten av golvet, de har även bord och stolar som är anpassade efter barnens 

storlek. Hyllorna i rummet gör att den stora golvytan delas upp i flera små avdelningar vilket 

även gör att barnen kan få en avskärmning från resten av rummet. Materialen och leksakerna 

som finns där får förflyttas efter barnens önskemål vilket gör att barnen lätt kan skapa sina 

egna miljöer. Det som gör att vi kallar detta rum för hemvrån är för att de har en spis placerad 

längs med ena väggen vilket gör att det är detta rum på avdelningen som visar på att 

familjelek kan ske här. Rummets komplexitet blir även hög då pedagogerna tillåter barnen att 

använda sig av allt som finns i rummet. Barnen får även bestämma själva hur de ska använda 

föremålen utan att normer, värderingar och tillrättavisningar kommer från de vuxna. 

Observation 1, Johan och Viktor ser ut genom fönstret 

Björklid (2005, s.11) påvisar de lösa materialens värdefulla påverkan för barns lek och i 

följande observation kan man se hur Johan (1:11 år) och Viktor (1:12 år) använder sig av 
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möbler för att komma upp i fönstrets höjd vilket gör att de kan utnyttja den fysiska miljöns yta 

mer i sin lek.  

 

Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

F.H.1 Johan  Kryper upp i soffan och 

ställer sig upp och ser ut 

genom fönstret 

F.H.2 Viktor  Ser på Johan och går ur 

bilen och slänger iväg 

hammaren 

F.H.3 Viktor  Klättrar upp bredvid Johan 

på en stol och ställer sig och 

tittar ut genom fönstret 

 F.H.4 Johan  Säger ”hej hej” och tittar ut 

genom fönstret 

Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

Här kan man se hur Johan och Viktor använder sig av både soffa och stol, vilket gör att de 

kan utnyttja den fysiska miljön mer i sin lek. Detta påvisar på att man kan utnyttja den fysiska 

miljön på flera olika sätt. Miljön är självinstruerande för barnen då de inte behöver be någon 

pedagog om hjälp för att lyckas utföra sina aktiviteter. Även fast Viktor egentligen är för kort 

för att se ut, kan han med hjälp av stolen klättra upp så att han kommer i samma nivå som 

fönstret och kan se ut. När Viktor klättar upp på stolen och ser ut genom fönstret påvisar det 

hur värdefullt det är med löst material för barnen. Rummets höga komplexitet bidrar till att 

barnen får idéer och finner lösningar på de ”problem” som uppstår i deras aktiviteter.   

Observation 2, Johan och sopskyffeln 

Det finns en stor bil i mitten av rummet där hemvrån befinner sig. Denna bil har plats för 

fyra barn att sitta i. Barnen som vi observerade använde denna bil till en mängd olika saker. 

De satt bland annat i den och tittade på vad andra barn som befann sig i rummet gjorde, de 

hade även bilen till att snickra och banka på med andra material, eller till att leka ”köra- bil”. I 

följande episod får vi se hur Johan (1:11 år) använder bilen till att packa i och ur föremål från 

den.   

 

Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

F.H.5 Johan  Går fram till bilen bärandes 

på sopskyffeln med ärtpåsen 

i ena handen och i den andra 

har han sopborsten . Sopar 

på golvet inne i bilen 

F.H.6 Johan  Ärtpåsen glider av 

sopskyffeln och han lägger 

tillbaka ärtpåsen på skyffeln. 

Lyfter upp skyffeln i luften 

och ärtpåsen glider av 

F.H.7 Johan  Går mellan byrån och bilen 

men fastnar med sopborsten. 

Släpper sopskyffeln och den 
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faller i bilen. Lägger även i 

sopskyffeln i bilen 

F.H.8 Johan  Packa ur sopskyffeln och 

sopborsten från bilen. 

Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

Johan använder sig av de material som finns i rummet. Dels använder han sopskyffeln som 

ett verktyg för att flytta ärtpåsen i och sedan när han upptäcker att sopborsten hamnar i bilen 

ville han även lägga sopskyffeln där i. Man kan tolka det som att han experimenterar med 

materialen som finns i hans närhet. Människan utvecklas genom att utforska, förändra, pröva 

på och söka kunskap om sin sociala men också fysiska miljö. På samma gång blir människan i 

sin tur påverkad av miljön genom att den sätter gränser och anger förutsättningar (Björklid, 

2009,s.33). I denna observation kan man se hur Johan dels påverkar sin fysiska miljö genom 

att han utforskar och prövar på olika aktiviteter med sopskyffeln och sopborsten, men han blir 

även påverkad av miljön, då bilen står i vägen när han ska gå förbi och sopborsten ramlar ner 

in i den. I det här sammanhanget kan man tolka det som att Johan får idén om att packa bilen 

med föremål tack vare att bilen bidrog till att han tappade sopborsten i den. Hade inte bilen 

stått i vägen hade antagligen Johan endast gått förbi den och den lek som uppstod hade inte 

satts igång. Man kan aldrig veta vad materialet i rummet kommer att användas till då barn 

utför transformationer med de material som finns tillgängligt. Mårtensson (2009, s.166) 

använder begreppet dynamiska flöden till att beskriva hur barn byter lekar väldigt snabbt. I 

denna observation övergår Johan från en aktivitet till en annan väldigt snabbt, då han får nya 

idéer som han provar i den fysiska miljön.  

Observation 3, Viktor och Johan vid en hylla 

Följande observation sker på eftermiddagen i hemvrån där Viktor (1:12 år) och Johan (1:11 

år) befinner sig. De båda pojkarna har vistats i rummet under en längre tid och nedan kan vi 

följa hur de båda pojkarna imiterar varandra när de leker vid en hylla med fyra hyllplan. 

 

Rad  Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

F.H.9 Viktor  Går fram till en hylla man 

ser rätt igenom. Lägger sig 

på hyllskivan och tittar ut 

F.H.10 Johan  Ser på Viktor och lägger sig 

på hyllplanet bredvid. 

F.H.11 Johan  Säger ”Hej hej” och ser på 
Viktor 

F.H.12 Viktor   Skriker med en väldigt ljus 

röst ”heeeeeeej”, (väldigt 

nära Johans ansikte) 

F.H.13 Johan  Slår Viktor med handen och 

kryper inåt i hyllan. 

F.H.14 Johan  Kryper ur sin hylla och 

kryper in under Viktors hylla 

och säger ”hejhej” med en 

försiktig röst 

F.H.15 Viktor  Backar ur snabbt och ser på 
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Johan 

F.H.16 Viktor  Titt-ut lek mellan hyllorna 

tillsammans med Johan 

F.H.17 Johan  Titt-ut lek mellan hyllorna 

tillsammans med Viktor 

F.H.18 Viktor  Ställer sig på ena sidan av 

hyllan 

F.H.19 Johan  Ställer sig på motsatt sida av 

hyllan Viktor står vid 

F.H.20 Johan  Slår med ena handen 

ovanpå hyllan 

F.H.21 Viktor  Ser på Johan 

F.H.22 Johan  Kryper in på ett hyllplan. Ser 

mot Viktor och säger ”Hej 

hej” 

F.H.23 Viktor  Går till en annan byrå som 

står lite längre bort och 

klättrar upp på en stol som 

står framför 

F.H.24 Johan  Drar sig ur hyllan och går 

fram till en stol som står 

mitt på golvet och börjar 

skjuta den mot hyllan han 

nyss krupit i. Ställer sig 

ovanpå stolen och lutar 

magen emot 

Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

Rummets atmosfär är vänlig och avspänd och barnen är tillåtna att utforska och utnyttja allt 

som rummet har att erbjuda. I följande observation använder Viktor och Johan en hylla att 

ligga i och det skapas en lek. I detta rum finns ingen pedagog som avbryter barnens lek utan 

det är ett accepterande klimat. Rummets komplexitet och helhet gör att barnen har en stor 

lekpotential och då de inte blir reglerade i hur de ska använda den fysiska miljön så bildas det 

lekar som den ovan. Ett rum som varit högt strukturellt kodat hade inte tillåtit att Johan och 

Viktor lagt sig på hyllplanen i hyllorna som de gjorde i denna observation utan då hade de 

blivit tillsagda att föremål endast ska ligga där, inte barn.  

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv; 

Vi kan se att barn inte enbart kommunicerar verbalt med varandra då barnen även använder 

sig av icke-verbal kommunikation när de samspelar med varandra. Den icke-verbala 

kommunikationen sker genom ögonkontakt och kroppsspråk (Engdahl, 2011, s.66). Med hjälp 

av blickar och kroppsspråket kommunicerar Viktor och Johan med varandra utan att säga ett 

ord. Johan visar med hjälp av sitt kroppsspråk att Viktor ska titta ovanpå hyllan, detta gör 

Johan genom att klappa ovan på och de kan vi se på rad F.H.20. De byter hyllplan, förflyttar 

sig till varsin sida samt att de även ställer sig en bit ifrån varandra vid en varsin hylla och 

fortsätter att samspela med varandra. Den verbala kommunikationen fungerar som ett sätt att 

bekräfta och visa intresse gentemot varandra. Ordet hej används för att få kontakt, visa 

respons och visa intresse gentemot varandra. Det man även kan se är att barnen har 

ögonkontakt med varandra varje gång de säger hej samt att de alltid ler efter att de hejat på 
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varandra och detta förstärker kommunikationen pojkarna emellan. Av alla observationer från 

hemvrån var det endast Viktor och Johan som använde sig av ordet hej när de visade intresse 

och gav respons gentemot varandra. 

I denna observation kan vi även se hur pojkarna imiterar varandra samt att de leker en titt-

ut lek (Löfdahl, 2004, s.15). Både Viktor och Johan turas om att leda titt-ut leken vid hyllan 

samt att de turas om att hålla leken vid liv. Vi kan även se att det sker en verbal interaktion 

mellan Viktor och Johan genom att de säger hej till varandra samt att de skapar en gemenskap 

genom att de utför samma aktivitet och rörelsemönster. På rad F.H.13 kan vi se hur Johan 

visar sitt missnöje gentemot Viktor genom att han slår honom i ansiktet och detta kan vi 

endast tolka genom att Viktor strax innan sagt hej högt och med en väldigt ljus röst nära 

Johans ansikte. 

Observation 4, Viktor bjuder in Sofia till lek 

Följande observation sker på eftermiddagen i hemvrån där Viktor (1:12 år) och Sofia (1:7 

år) befinner sig. Nedan kan vi följa hur Viktor bjuder in Sofia till lek. De båda barnen har 

vistats i hemvrån under en längre tid och Sofia har suttit och undersökt ett bilgarage som står 

bredvid henne när Viktor kryper fram. 

 

Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

F.H.25 Sofia  Sitter bredvid ett bilgarage 

med en ramp för bilar. Sofia 

sätter sig på rampen och 

åker ner samtidigt som hon 

ler och skrattar 

F.H.26 Viktor  Skjuter lådan framför sig 

och stannar till bredvid Sofia 

och ser på henne. Häller ut 

två plastdjur ur lådan och 

lägger sig på mage på 

mattan bredvid Sofia 

F.H.27 Viktor  Ser på Sofia och räcker fram 

ett djur 

F.H.28 Sofia  Ser på Viktor och tar emot 

djuret 

F.H.29 Sofia  Tittar ned på djuret och 

sträcker sig sedan för att ta 

Viktors djur 

F.H.30 Viktor  Drar djuret till sig och sätter 

sig sedan upp. Tar tillbaka 

djuret han givit Sofia 

F.H.31 Sofia  Drar i rampen på garaget 

F.H.32 Viktor  Ser på Sofia och lägger 

djuren i lådan och börjar gå 

på knä samtidigt som han 

skjuter lådan framför sig 
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Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

Meningserbjudanden blir alltid unika och olika för varje individ då alla individer har olika 

förutsättningar, detta gör att miljöns olika egenskaper påverkar barnen på olika sätt (Björklid, 

2005, s.33). Detta bilgarage har en ramp som går upp till taket på garaget och vi kan tolka det 

som att Sofia ser det som en rutschkana, inte som en ramp för bilar att åka på. I exemplet ovan 

kan man se hur Sofia har skapar associationer från tidigare erfarenheter från rutschkanor, 

genom att hon sätter sig och åker på den. 

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv; 

I denna observation kan vi se att Viktor bjuder in Sofia till lek genom att använda sig av 

kulturella redskap i form av en artefakt och i detta fall ett plast djur som han räcker fram till 

Sofia. Artefakter betraktas som materiella till sin karaktär, de fungerar som resurser och 

används i sociala syften samt att de används till att samspela med (Vygotskij, 1995; 

Wrethander Bliding, 2007, s.67). Sofia visar intresse och ger respons till Viktor genom att ta 

emot plast djuret. Genom att Viktor lägger sig ner på golvet kan man tolka det som att han 

utstrålar underkastelse och han sänder ut en signal till Sofia att han inte dominerar över henne 

när han bjuder in henne till lek. Genom att lägga sig ner på golvet kan det även sända ut 

signaler att man inte är ett hot för den andra. På rad S.F.H.29 kan vi se att Sofia sträcker sig 

efter Viktors plast djur. Viktor visar sitt missnöje till denna handling genom att han reser sig 

upp och tar tillbaka de djur han tidigare givit Sofia. Leken avslutas lika snabbt som den 

började och Viktor packar ihop de han hade med sig och går därifrån. Sofia återgår till att 

undersöka bilgaraget. Detta var ett av alla exempel från hemvrån där barnen bjöd in varandra 

till lek genom artefakter. Det var vanligt förekommande att barnen räckte fram artefakter mot 

varandra men oftast varade leken under en kort tid dock fanns det ett undantag då Viktor och 

Johan lekte en titt-ut lek vid en hylla som vi tidigare redovisat i observationen ovan, 

”observation 3”. Vid flera observationer kunde vi se om barnen visade missnöjde gentemot 

någon så gick de även därifrån för att förstärka detta ytterligare och leken/kommunikationen 

avbröts. 

I ytterligare observationer från hemvrån kunde vi även se hur Sofia (1:7år) kommunicerade 

med en vuxen med enbart kroppsspråket och utan att använda verbala ord. Det var endast 

Sofia av alla barn som kommunicerade och skapade kontakt med observatören, Susanna, i 

hemvrån. Samt att hon vid flera tillfällen gjorde flera försök till att bjuda in observatören, i 

detta fall Susanna, till lek genom att räcka fram en artefakt och i detta fall var det en 

muffinsform. 
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Förskolan Fisken –Lekhall  

 
 

Rummet är ca 7x5m² och rummet är möblerat med en rutschkana, två garderober utan 

dörrar, en hylla, en stor rund matta och två småmattor samt en liten spegel sitter på ena 

väggen. Det finns några enstaka leksaker i den stora hyllan samt en cd-spelare finns placerad 

ovanför. Rummet är ljust med fönster längs med hela långsidan. Ett rums komplexitet innebär 

i vilken grad av variationsrikedom ett rum har. Rummet i sig har ingen hög komplexitet då det 

är lite föremål och material där och rummet endast är en stor golvyta utan några möbler, 

förutom rutschkanan, garderoberna och en hylla. Det som gör att komplexiteten höjs är att 

barnen får ta in föremål och leksaker i rummet och det bidrar till att barnen kan skapa sina 

egna lekmiljöer samt att det inte finna några direktiv och normer för vilka lekar som ska 

uppstå där. 

Observation 1, Johan och Viktor sätter sig bredvid Susanna med en låda 

Björklid (2005, s.29) menar att rummen och dess material kan bli tilldelade betydelse och 

mening utav individer och grupper. Detta kan man se i observationen nedan, när Viktor (1:12 

år) kommer in i rummet med en låda med leksaker i och Johan (1:11 år) blir nyfiken av 

Viktors aktivitet. 

 

Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

F.L.1 Viktor  Kommer in i rummet 

F.L.2 Viktor  Har en vit plastlåda han 

håller i på ena kortsidan och 

skjuter den framför sig på 

golvet. Han skjuter den runt 

mattan och fram till Susanna 

som sitter i ett hörn 

F.L.3 Viktor  Placerar lådan mellan 

honom och Susanna och 

sätter sig ner på rumpan 

F.L.4 Johan  Ser på Susanna och Viktor 

F.L.5 Viktor  Ser ner i lådan och stoppar 
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ner en hand samtidigt som 

han lyfter upp huvudet och 

ser på Johan 

F.L.6 Johan  Reser sig och går fram till 

Viktor och sätter sig ner på 

huk framför lådan 

F.L.7 Viktor  Tar upp föremål ur lådan 

och ger dessa till Susanna 

 F.L.8 Johan  Tar upp föremål ur lådan 

och ger dessa till Susanna 

F.L.9 Viktor  Puttar lådan åt sidan när den 

är tom 

F.L.10 Johan  Reser sig upp 

Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

Viktor laddar rummet genom att dra in en låda med leksaker. Dessa leksaker gör att Johan 

och Viktor påbörjar en gemensam aktivitet, som kanske inte hade utspelat sig om Viktor inte 

tagit in det nya materialet i rummet. Då de själva tagit in lådorna i lekhallen sker det ett 

inflytande på rummets miljö och Johan och Viktor startar en lek utifrån sina egna intressen. 

Johan och Viktor får här använda sin kreativitet och då de har en stor yta att vistas på och 

material att plocka fram gör att de får en miljö med komplexa miljöerbjudanden. Här kan man 

se en stor kreativitet hos Johan och Viktor där man ser hur mycket man kan använda lådor till. 

Bland annat till att gömma en sak under lådan eller att ligga på mage på lådan. Mårtensson 

(2004, s.30) menar att barn ofta finner fascination i att prova på och känna på föremål och i 

observationen ovan kan man se just detta då de provar på alla möjliga vis hur de kan använda 

lådan. De gömmer saker under den, de flyttar runt på dem och testar med sin kropp att ligga 

på mage på lådan. Då de själva tagit in lådorna i lekhallen sker det även ett inflytande på 

rummets miljö och Johan och Viktor påbörjar en lek utifrån sina egna intressen.  

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv; 

Observationen börjar med att Viktor visar intresse gentemot Johan och när Johan sätter sig 

bredvid Viktor samspelar de mer med Susanna. Här ser vi även att både Viktor och Johan 

visar intresse gentemot Susanna. De använder sig av ögonkontakt samt att de båda pojkarna 

bjuder in henne till lek genom att räcka fram artefakter och detta kan vi tydligt se på raderna 

F.L.7-8. De kulturella redskapen i form av artefakter användes för att få uppmärksamhet samt 

visa intresse gentemot någon annan och i detta fall var det Susanna (Engdahl, 2011, s.66). 

Under de flesta av observationerna från lekhallen kunde vi se att barnen bjöd in till lek genom 

artefakter på samma sätt oavsett om de var ett barn eller en vuxen de ville leka med. 

Observation 2, Johan och Viktor med en sopborste och sopskyffel 

Björklid (2005, s.29) menar att rummen och dess material kan bli tilldelade betydelse och 

mening utav individer och grupper. En observation där föremål blir laddade är följande när 

Viktor (1:12 år) och Johan (1:11 år) befinner sig i lekhallen. 

 

Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 
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F.L.11 Viktor  Kommer in i rummet med en 

sopborste och en skyffel. 

Viktor sopar på mattan och 

bär sedan iväg skyffeln och 

ställer den på den vänstra 

lådan 

F.L.12 Johan  Lägger dinosaurien i 

skyffeln 

F.L.11 Viktor  Tar skyffeln och häller ut 

dinosaurien på golvet och 

går ut ur rummet 

F.L.12 Johan  Plockar upp båda djuren och 

går fram till sopborsten som 

ligger på mattan och stoppar 

åsnan i borsten 

F.L.13 Viktor  Springer in i rummet och 

ropar något ohörbart 

F.L.14 Johan  Stoppar dinosauriens svans 

in i borsten  

F.L.15 Viktor  Plockar upp borsten och tar 

med sig den ut ur rummet 

Analys utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv; 

Viktor är på väg ut från lekhallen men när han ser att Johan är intresserad av sopborsten 

som Viktor precis lämnat springer Viktor genast tillbaka och tar upp sopborsten igen. Genom 

att Johan visar intresse för föremålet Viktor lämnat blir Viktor intresserad av det igen.  Här 

kan man se hur föremål blir laddade av individerna själva genom att föremålet blev intressant 

för båda barnen. 

Observation 3, Viktor och Johan med en varsin låda 

Följande observation sker på eftermiddagen i hemvrån där Johan (1:11 år) och Viktor (1:12 

år) befinner sig. De båda pojkarna har vistats i lekhallen under en längre tid och har burit in en 

varsin låda. Viktors låda ligger mitt på en grön matta som finns i rummet. 

 

Rad Namn Riktning av aktivitet Aktivitet, ljud och ord 

F.L.16 Johan  Lyfter sin låda och ställer 

den bredvid Viktors låda 

med långsidorna bredvid 

varandra och kryper upp på 

lådorna. Han har knäna på 

ena lådan och händerna på 

den andra 

F.L.17 Johan  Lägger sig på mage på den 

högra lådan och ropar ”Hej, 

hej” och ser mot Viktor 

F.L.18 Johan  Ropar ”hauii” och lägger 

händerna i mattan och 

lyfter benen uppåt 

F.L.19 Viktor  Vänder sig om och går mot 

lådorna. Lägger sig på mage 
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på den vänstra lådan 

bredvid Johan och har 

händerna i mattan 

F.L.20 Johan   Petar med fingrarna på 
mattan 

F.L.21 Viktor  Petar med fingrarna på 
mattan och skrattar till 

F.L.22 Johan  Glider av lådan och sätter 

sig på huk bredvid 

F.L.23 Viktor  Lägger sig halvt på den 

högra lådan och klappar på 

den vänstra samtidigt som 

han ser på Johan och säger 

”Ah, ah” 

F.L.24 Viktor  Klappar ännu en gång 

F.L.25 Johan  Reser sig upp och lägger sig 

på mage på lådan 

F.L.26 Viktor  Lägger sig ner på mage 

F.L.27 Johan  Drar i Viktors tröja  

F.L.28 Viktor  Skriker till 

F.L.29 Johan  Slutar dra i tröjan 

F.L.30 Johan  Petar på mattan med 

händerna och säger ”Tjccch, 

scch” och lägger händerna 

för munnen och ser mot 

Viktor 

F.L.31 Viktor  Ser på Johan 

F.L.32 Johan  Petar på mattan med 

pekfingrarna 

F.L.33 Viktor  Glider bakåt på lådan 

F.L.34 Johan  Glider bakåt på lådan 

F.L.35 Viktor  Lägger sig snabbt på mage 

igen 

F.L.36 Johan  Lägger sig snabbt på mage 

igen  

F.L.37 Viktor  Skrattar och pillar med 

fingrarna på mattan 

F.L.38 Johan  Skrattar och pillar med 

fingrarna på mattan 

F.L.39 Johan  Glider ner på sidan och 

säger ”Auee, lamla” och ser 

mot Teresa 

F.L.40 Viktor  Ligger halvt på den vänstra 

lådan och klappar två 

gånger på den högra och ser 

mot Johan 

F.L.41 Viktor  Reser sig och går ut ur 

rummet 

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv; 

Ovan kan vi se hur Johan försöker visa intresse gentemot Viktor genom att ställa sin låda 

bredvid Viktors låda. Johan ställer sig på alla fyra samtidigt på de två lådorna och ropar hej 

samtidigt som han ser mot Viktor. Här bjuder Johan in Viktor till lek genom att använda sig 

av en liknande artefakt och placerar det bredvid Viktors (Engdahl, 2011, s.67). Vi kan även se 
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att när Johan står på lådorna kan detta ses som ännu en strategi för att bjuda in till lek samt att 

han förstärker intresset gentemot Viktor genom att säga hej. Det var vanligt förekommande att 

barnen i lekhallen hade artefakter vid sig när de bjöd in till lek eller när de bjöd in till lek 

använde de en artefakt genom att exempelvis sträcka fram de mot ett annat barn. Vi kan även 

se att Viktor ger respons till Johan genom att göra likadant och detta kan vi se på rad F.L.19. 

På rad F.L.23 kan vi se hur Viktor gör ett försök till att bjud in Johan till leken de precis 

lekt genom att klappa på lådan Johan legat på. Viktor gör ljud samtidigt som han klappar på 

lådan för att fånga Johans uppmärksamhet och Viktor lyckas då med sitt försök och detta kan 

vi se på rad F.L.25 när Johan lägger sig bredvid Viktor. Vi kan även se att de båda pojkarna 

dras till varandra och vill samspela med varandra. Barn är sociala och vill göra saker 

tillsammans och de dras till varandra samt att de spontant lär sig av varandra. Barn samverkar 

på olika sätt där alla barn kan lära sig och lära av varandra oavsett ålder och vänskapsstatus 

(Engdahl, 2011; Williams, 2006, s.25). I denna observation förstärkte pojkarna 

kommunikationen dem emellan genom att de båda log och skrattade (Engdahl, 2011, s.67). 

Detta påvisar att de delar en gemenskap tillsammans och att båda är delaktiga i samma 

aktivitet. Pojkarna visade även intresse gentemot varandra genom sitt kroppsspråk samt 

genom att både le och skratta gentemot varandra. 

Viktor och Johan kommunicerar med varandra både verbalt och icke-verbalt. Pojkarna 

använder sig mest av kroppsspråket och ögonkontakten när de kommunicerar och samspelar 

med varandra (Engdahl, 2011, s.66). Barnen iakttog varandra noggrant speciellt Viktor som 

imiterade Johans rörelsemönster (Löfdahl, 2004, s.15). Ovan kan vi se flera tillfällen där 

Viktor imiterar Johans rörelsemönster, raderna F.L.19 och F.L.21. Vi kan även se att Johan 

imiterar en del av Viktors rörelsemönster och detta kan vi se på raderna F.L.25, F.L.34, 

F.L.36 och F.L.38. Det är Johan som är mer dominant och leder leken framåt medan Viktor 

leder leken under ett fåtal tillfällen och imiterar Johans rörelsemönster. 

Det förekom endast ett fåtal verbala ord som hej, hauii, ah, Tjccch, scch samt auee lamla 

och dessa kan vi se på raderna F.L.17, F.L.18, F.L.23, F.L.30 och F.L.39. Generellt sätt 

skedde det inte mycket verbal kommunikation alls barnen emellan i lekhallen. Det man kunde 

se var att orden och ljuden kompletterade de rörelsemönster eller handlingar som skedde. När 

barnen kommunicerade med en vuxen använde de lite fler verbala ord och ljud. Leken hålls 

igång av barnen genom att de provar på nya rörelsemönster. Vi kan även se hur Viktor bjuder 

in Johan till fortsätt lek genom att klappa ovanpå den låda där Johan tidigare legat.  

På raderna F.L.27-29 kan vi se hur Viktor påvisar sitt missnöje gentemot Johans 

handlingar där Johan drar i Viktors tröja. Viktor skriker till och Johan slutar genast att dra och 

de återgår till leken. Vi kan även se hur barnen visar intresse och ger respons gentemot 

varandra och de kommunicerar icke-verbalt samt att man kan se hur de förstärker sin 

kommunikation genom leenden och skratt (EEngdahl, 2011, s.66-67). 

I ytterligare en observation från lekhallen påvisar hur Johan (1:11 år) inte ger Sofia (1:7 år) 

någon positiv respons. Sofia sätter sig nära Johan och söker kontakt medan Johan sätter sig 

snabbt ner och håller händerna över bilen och detta utstrålar att Johan inte är intresserad av att 

samspela med Sofia eller låta henne delta i hans pågående lek med en bil. Johan förtydligar 

ännu en gång att han vill vara ensam genom att plocka upp bilen. Då Sofia inte får någon 

positiv respons från Johan vänder hon sig om och går ut ur rummet och Johan fortsätter att 

leka med bilen. Detta var en av alla observationer där vi kunde se att barnen reagerade på 
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samma sätt genom att gå ifrån eller till ett annat rum om de inte fick någon positiv respons 

från en kamrat. När barnen gav respons gentemot varandra skedde detta genom blickar, 

kroppsspråk och nickanden. Barnen använde även blickar, kroppsspråk, nickanden och ord 

som hej och oj för att bekräfta den andres intresse eller inbjudan till lek (Engdahl, 2011, s.66-

67). 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de resultat och analyser vi fått fram utifrån ett 

miljöpsykoligiskt perspektiv och sociokulturellt perspektiv samt utifrån vår tidigare forskning. 

Vi avslutar diskussionen med en konklusion. 

Resultat diskussion kopplad till den tidigare forskningen samt utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter  

När barn befinner sig i förskolan ingår de i en gemensam kontext där barn, vuxna samt 

miljön kontinuerligt samspelar och påverkar varandra. I förskolan ingår barn i en gemensam 

kamratkultur där individen tillsammans med andra skapar gemensamma regler, normer och 

värden tillsammans med andra i sin närmiljö. Utifrån de resultat vi kom fram till kan vi dra en 

slutsats att barn och miljö är beroende av varandra på olika sätt (Löfdahl, 2004, s.12). Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv kan man se att barn använder artefakter för att skapa kontakt, 

bjuda in till lek och visa intresse för varandra. Utifrån de resultat vi kom fram till kan vi även 

se att barnen skapar ett gemensamt intresse och nyfikenhet kring de artefakter som finns i den 

befintliga miljön samt att det i varje samspel barnen emellan fanns en artefakt inblandad på ett 

eller annat sätt. Barnen använder sig av kulturella redskap som innebar fysiska artefakter och 

dessa artefakter kan vara föremål och material som används tillsammans med verbalt och 

icke-verbalt språk när de samspelar och kommunicerar med varandra. Samt att barn genom 

dessa artefakter skapar en gemenskap tillsammans med andra. Vi kunde även dra en slutsats 

kring att barnen på de båda förskolorna och i de båda rummen bjöd in varandra till lek genom 

att använda artefakter, dock i olika utsträckning det vill säga att barnen på förskolan Fisken 

var med aktiva att bjuda in varandra till lek än på förskolan Medaljongen. Detta kan bero på 

att barnen mer fritt kunde förflytta runt artefakterna på förskolan Fisken och var mer fria i att 

använda materialen på valfritt sätt än på förskolan Medaljongen där barnen var mer 

begränsade i användandet av artefakterna i de olika rummen. 

Utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv använder barnen föremål och material som 

hjälpmedel för att kunna utnyttja rummets fysiska möjligheter på ett bättre sätt. I likhet med 

Björklid (2005, s.33) menar vi att miljön påverkar barnen i den fria leken och detta leder till 

att barn anpassar sig till miljön genom att förflytta föremål, skapar sina egna konstruerade 

lekplatser samt att barnen genom varandra lär sig att samspela med miljön. Varje barn 

upplever rummets miljöerbjudanden olika utifrån sina tidigare erfarenheter där barnet ser 

rummets möjligheter på olika sätt. I flera av observationerna kan man se hur barnen imiterar 

de andra barnen vilket gör att barnen får nya erfarenheter och rummets miljöerbjudanden har 

utvecklats för barnen. Imitation är även något vi betonar i det sociokulturella perspektivet. 

Rummen och dess material blir laddat av de individer som befinner sig där. Dessa laddningar 

avgör rummens inneklimat och individernas psykiska välbefinnanden. Den fysiska miljön är 

alltså inte den enda faktorn som påverkar de förutsättningar barn har för lek i ett rum utan det 

är även de andra individer som befinner sig i rummet som påverkar. I ett rum med hög 

komplexitet och låg struktur inträffar mycket miljöerbjudanden för barnen, detta visar sig 
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genom att barnen leker i dynamiska flöden vilket innebär att barnen kan gå från en lek till en 

annat på kort tid (Mårtensson, 2009, s.166). Dessa dynamiska flöden uppstår då barn får ett 

infall från sin fysiska miljö vilket leder till att kreativitet och fantasi påbörjas hos barnen. 

Barns miljöerbjudanden i den fysiska inomhusmiljön 

 

Miljön på förskolor ser olika ut beroende på de pedagogiska idéer pedagogerna valt att 

utgå ifrån när de planerat miljön och verksamheten (Björklid, 2005, s.34, 44.) Detta är något 

som vi även har kommit fram till i vår studie. Lekhallarna på de två förskolor vi utförde våra 

observationer på var rätt lika i utformningen men de pedagogiska idéerna såg väldigt 

annorlunda ut vilket också visade sig påverka barnens lekar. På förskolan Fisken var det inte 

förutbestämt vilken lek som skulle lekas i rummen och pedagogerna hade en tillåtande attityd 

till barnens lek och utforskande. På förskolan Medaljongen var rummen mer planerade för en 

specifik lek och förutbestämt vad och hur man skulle leka i rummen. Björklid (2005) menar 

att en självinstruerande miljö är att föredra då barnen kan klara sig själva och behöver inte 

vara beroende av de vuxna. Björklid (2005, s.39) menar vidare att förskolans fysiska 

utformning även bör vara flexibel där rummet ska kunna anpassas till de barn och de 

aktiviteter som sker där. Det vi kunde se utifrån våra observationer var att om barn får flytta 

material som de behagar i och mellan rummen sker en mer fri lek där barnen får anpassa 

miljön till sig själva och miljöerbjudandena ökar för barnen. Detta kunde vi se då vi såg 

skillnader i hur de olika förskolorna med dess olika regleringar påverkade barnen och deras 

lek. På förskolan Fisken fick rummen en högre komplexitet då barnen kunde utforma rummen 

utifrån deras önskningar och behov. På förskolan Medaljongen var det redan förutbestämt vad 

som skulle lekas inne i rummen och vilka material som skulle vara i respektive rum. Rummen 

på förskolan Medaljongen fick en lägre komplexitet än rummen på förskolan Fisken då de 

inte fick flytta materialen och inte heller utnyttja och leka med föremålen som de ville. 

Medaljongens material var även mer begränsat än vad det var på Fisken och barnen var 

tvungna att fråga om lov om de ville ta fram nytt material. Barnen på förskolan Fisken hade 

mer dynamiska flöden i leken än vad barnen på Medaljongen hade och det kan tolkas som att 

när barn blir begränsade och styrda i sin lek sker inte samma kreativitet hos barnen som när de 

fritt får undersöka och utforska sin fysiska miljö utifrån deras intresse och behov. Barn skapar 

egna platser i sin miljö genom att göra enkla förändringar i sin fysiska närmiljö detta var även 

något Mårtensson (2009, s.172) kom fram till. Barnen hittade små vrår att leka i men även för 

att få avskildhet, de flyttade material och det bildade sina egna lekplatser.  Björklid (2005, 

s.33) menar att en fysisk miljö som är likformig, enkel och anonym är en otydlig miljö men 

där ser vi en viktig faktor som kan spela in på det Björklid menar. Båda lekhallarna vi 

observerade i var väldigt enkla, anonyma och likformiga men det som avgjorde om det blev 

en otydlig miljö var om barnen fick fri tillgänglighet till material eller inte. I rummen där 

barnen fick flytta material från ett rum till ett annat skedde det lekar utifrån barnens intressen 

och lekhallen blev inte otydlig utan mer en yta som de utnyttjade och skapade egna lekplatser 

på. Vi samtycker med Björklid (2005, s.83) att barnen fick ett rikt möjlighetsfält i de svagt 

kodade rummen och dessa rum skapar även utmaningar till barnens fantasi och kreativitet 

(Björklid, 2005, s.83). I rum där det inte fanns bestämda funktioner i materialet bidrog det till 

att barn skapade en komplex lek då miljöerbjudandena inte regleras utan barnen kunde skapa 
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en lek utifrån sina egna erfarenheter och intressen. I rum där det fanns bestämda funktioner i 

materialen var komplexiteten oftast låg, leken i Medaljongens hemvrå var styrd av flera 

regleringar och normer som skulle följas. Laike (2005) nämner att ett rum med hög 

komplexitet kan skapa en rörig och orolig miljö men utifrån de resultat vi kommit fram till 

behöver hög komplexitet inte betyda att det blir rörigt för barnen. Den röriga miljön menar vi 

uppstår mer om det finns bestämda funktioner, regleringer och normer i materialet som gör att 

det anses som rörigt. Så länge rummet har en helhet där materialen får användas och utforskas 

efter barnens erfarenheter och idéer är komplexa rum utifrån våra resultat de mest främjande 

för barnen och deras lek. I hemvrån på förskolan Fisken kunde man se detta väldigt tydligt, 

där utforskades rummet av barnen och de använde sig av alla slags föremål som fanns i deras 

närhet. Rummet med dess höga komplexitet var utformat så att barnens dynamiska flöden lätt 

kunde fortgå. Hemvrån på Medaljongen hade också en helhet men endast för en slags lek, 

familjerelaterade lekar och då skedde inte dessa dynamiska flöden i samma utsträckning som 

på Fisken. 

 Björklid (2005, s.29) menar att det skapas subjektiva miljöer av individer och grupper där 

de tilldelar mening och betydelse till rummen och där rummen blir laddade med individernas 

känslor. Detta kunde man se i våra observationer, barnen laddade både föremål och platser 

vilket avgjorde innerklimatet i rummen och materialens status. Nordin-Hultman (2004, s.183) 

menar att barnens beteende beror på omgivningen och de hinder och möjligheter som finns 

där. Vi kunde upprepande gånger i analysen se att barnens beteende ändrades i konsekvens 

utav att de blev nekade till lek eller när miljön satte andra hinder som normer eller när den 

erbjöd nya möjligheter. Björklid (2005) menar vidare att det inte finns någon speciell tid och 

plats för lärande och här vill vi även lägga till att det heller inte finns någon speciell tid och 

plats för att lek ska uppstå. Barnen i studien utforskade och experimenterade med allt i sin 

fysiska närmiljö och det bidrog till att lekar sattes igång.  Barnen använde föremål och 

skapade mening i dem utifrån sina egna erfarenheter och många transformationer skedde. 

Detta ser vi i likhet med Nelson & Svenssons (2004) mening om att leksaker och föremål inte 

har några inneboende meningar i sig utan att dessa meningar skapas i relation med barnen där 

de ger objektet sin betydelse. Nordin-Hultman (2004, s.56) menar på att man i dagens 

förskolor inte utnyttjar de material som finns där till fullo och det menar vi har helt och hållet 

att göra med pedagogernas förhållningssätt. Det är dem som avgör hur organiserade och 

strukturerade förskolorna och dess fysiska miljö ska vara och det är dem som sätter 

regleringar i de material som finns där. 

Barns samspel och kommunikation 

 

Människor har genom tiden alltid levt i grupper där en mänsklig regel innebär att man 

lever, kommunicerar, samspelar och samarbetar tillsammans med andra (Phillips & Soltis, 

2010, s.86). Detta kan man se lever vidare än idag där barnen gärna vill vara nära varandra 

och är intresserade av varandra på olika sätt. På både förskolan Fisken och Medaljongen kan 

man se att barnen var intresserade av varandra genom att de endast iakttog varandra eller att 

de bjöd in varandra till lek på olika sätt. Förskolan innebär en gemenskap där barnet ingår i ett 

kollektiv där de mesta man gör sker tillsammans med andra även om ett barn leker ensamt 

ingår de ändå i ett sammanhang tillsammans med andra (Williams, 2006, s.80, Welén, 2004, 
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s.43). Det vi kunde se utifrån våra observationer var att barnen gick runt eller satt och lekte 

ensamma i både lekhallarna och hemvrå rummen på de båda förskolorna. Även då barnen inte 

samspelade med varandra hela tiden ingick de i en kontext och helhet tillsammans med de 

andra barnen. Barn är sociala aktörer som intresserar och uppmärksammar varandra (Engdahl, 

2011; Gustafson, 2006). Utifrån de resultat vi kom fram till kunde vi se att barnen var sociala, 

sökte kontakt och ville samspela tillsammans med andra. Detta kunde vi tydligt se på de båda 

förskolorna men barnen var mer sociala och samspelade mer med varandra i hemvrån på 

förskolan Medaljongen och Fisken men även i lekhallen på förskolan Fisken. Genom att 

samspela med andra får barnen möjlighet att träna på sina sociala kompetenser samt hur man 

kan bilda kamratrelationer (Engdahl, 2011, s.66; Williams, 2006, s.80). Barnen på de båda 

förskolorna bjöd in varandra till lek genom artefakter.  

Små barn dras gärna till varandra och är nära varandra när de leker samt att de spontant lär 

av varandra (Williams, 2006, s.25). Detta kan vi tydligt se på förskolan Medaljongen där 

barnen imiterar varandra när de leker vid ribbstolen samt vid de olika madrasserna i rummet 

men även i hemvrån på Medaljongen där barnen bjuder in och imiterar varandras 

rörelsemönster. Under en av observationerna från förskolan Medaljongen kunde vi se att det 

inte alltid är det äldre barnet som lär de yngre och detta såg vi som intressant. Dock är inte 

ålderskillnaden stor men vi kan ändå dra denna slutsats då vi ser hur de allra yngsta barnen 

leder en aktivitet och de äldre tar efter och tvärtom på de båda förskolorna. Williams (2006, 

s.25) påvisar att ett samlärande kan ske emellan barn oavsett ålder och vänskapsstatus samt att 

ett samlärande kan ske mellan individer och individer och miljö. Barnen samspelar med alla 

barn men på olika sätt på de två olika förskolorna, andra mer och andra mindre.  

Vi kan även påvisa det Engdahl (2011, s.66) kom fram till i sin studie att små barn bygger 

relationer och interagerar med varandra genom icke-verbala handlingar och andra 

kommunikativa medel som mimik, gester, röststyrka och rörelser. Skratt och leenden 

förstärkte även responsen och samspelet barnen emellan på de båda förskolorna samt att vi 

kunde se att ögonkontakten var avgörande under ett samspel (Engdahl, 2011, s.67). Vi kunde 

dock se att barnen på förskolan Medaljongen, när de befann sig i lekhallen att de under alla 

våra observationer inte log eller skrattade gentemot någon eller för sig själva. Detta kan bero 

på att som vi tidigare nämnt att stämningen i lekhallen blev annorlunda efter att pedagogen 

tagit fram en hink med ärtpåsar. Barnen var mer fokuserade på sina ärtpåsar samt hur många 

dem hade och var de andra barnen befann sig i relation till sig själva, var det ett barn som kom 

i närheten förflyttade dem sig en bit bort. Barnen på de båda förskolorna använder sig endast 

av ett fåtal verbala ord när de samspelade med varandra men vi kunde även se att detta inte 

var något hinder då de ändå förstod varandra. Barnen kommunicerar mycket med varandra 

genom att ha ögonkontakt och det var även avgörande för att visa sitt intresse samt bekräfta 

och bjuda in varandra till lek. För att samspela och kommunicera med varandra använde 

barnen även sig av kulturella redskap i form av artefakter på olika sätt dessa fanns alltid med 

när de visade sitt intresse för varandra eller när barnen bjöd in varandra till lek (Engdahl, 

2011, s.67). Det vi även kan påvisa utifrån resultatet var att barnen på de båda förskolorna 

använde sig av samma strategi för att bjuda in till lek oavsett om det var en vuxen eller ett 

barn som bjöds in till lek. 
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Konklusion 

Utifrån denna studie kan vi dra slutsatsen att miljön och dess kontext är viktig för barns lek 

och samspel. Rummet i sig kan inte studeras enskilt utan man måste ha förståelse till det 

individerna i rummet gör av möjligheterna som finns där och som avgör hur tillfredställande 

miljön i rummet ska bli. Rummen ska vara stimulerande och tillåtande samt ha material 

tillgängligt. Har rummen hög komplexitet utgör det en större chans för barnen att utforska och 

experimentera i miljön. Klimatet på förskolor bör vara tillåtande för att låta barn vara nyfikna 

och kunna utforska i sin miljö och på detta sätt får barn möjlighet att lära sig och utvecklas i 

sin lek. En stimulerande och tillåtande miljö främjar kommunikation och socialisation hos 

barnen. Förskolan innebär en gemenskap där barnet ingår i ett kollektiv där de mesta man gör 

sker tillsammans med andra samt att barn är intresserade av varandra genom att de iakttar, 

imiterar, samspelar och kommunicerar med varandra. Små barn dras gärna till varandra när de 

leker samt att de spontant lär av varandra. Genom en variation i de lekar, aktiviteter och den 

fysiska miljön barnen deltar i lär de sig att skapa och bilda nya kamratrelationer. Det är viktigt 

att synliggöra att små barn är kompetenta, bygger relationer och samspelar med varandra trots 

att de inte använder sig av verbala kommunikationsmedel. De tar hjälp av andra 

kommunikativa hjälpmedel för att samspela och göra sig förstådda. Barn använder sig även av 

kulturella redskap i form av artefakter på olika sätt för att samspela med varandra. 

Idag finns det inte mycket forskning om och kring de yngsta barnen i förskolan och detta är 

något vi anser att man behöver få mer resurser kring och forska vidare på. Men vi anser även 

att det är viktigt att man får mer resurser till att forska kring de yngre barnens fysiska 

inomhusmiljö då den har stor verkan på deras beteenden och handlingar. Utifrån vårt resultat 

kan vi se att miljö och material ska vara anpassade för den barngrupp som vistas där. Miljön 

bör vara flexibel och man ska kunna omkonstruera den vid behov. Två viktiga frågor att 

fundera kring är; Vad använder sig barn av för material samt vad finns det för material 

tillgängligt för alla barn oavsett ålder. Barn ska ha möjlighet att kunna se materialen och dessa 

bör inte vara bakom stängda dörrar. Det bör även finnas variationsrikt material för barnen och 

de bör ha fler valmöjligheter. En bra planerad fysisk inomhusmiljö som är anpassad för den 

barngrupp som vistas där kan främja barns fria lek, samspel och kommunikation tillsammans 

med andra. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Miljöpsykologiskt perspektiv observationsfrågor 

 

 På vilka sätt påverkas barnen av rummet struktur och regler (känslor etc.)? 

 På vilka sätt påverkas barnen av rummet innehåll och material (känslor etc.)? 

 Kan man se att barnen känner trygghet i förskolerummet? Hur? 

 Är förskolerummet planerat? På vilket sätt?  

 Har förskolerummet komplexitet?  

 Har förskolerummet hög eller låg Komplexitet? (variationsrikedom) På vilket 

sätt har den hög/låg komplexitet? 

 På vilket sätt påverkar barnen miljön i sin lek? 

 Hämmar förskolerummet barnens lek på något sätt? 

 Främjar förskolerummet barnens lek på något sätt? 

 Hur ser helheten ut i rummet? Inbjudande? 

 Vilka typer av lekar uppstår? (Lugn, livlig, skapande lek?) 

 Hämmar pedagogerna barnens lek på något sätt? 

Sociokulturellt perspektiv observationsfrågor 

 

 På vilka sätt kommunicerar barnen med varandra i sin lek? 

 På vilka sätt interagerar barnet med varandra i förskolerummet?  

 Återupprepar barnet/barnen samma lek flera gånger? 

 Imiterar barnen varandra i sin lek? 

 På vilket sätt interagerar barnen med artefakter? 
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Bilaga 2 

Till föräldrar till barn på avdelning X! 

 

Vi är två lärarstudenter från Uppsala Universitet som studerar vår sista termin till 

förskollärare. Vi är nu inne i en period där vi ska skriva ett avslutande examensarbete. Det 

kommer att handla om barns fria lek i olika inomhusmiljöer. Detta kommer att innebära att vi 

under en dag kommer att observera DITT barn på avdelning X. 

Vi kommer att observera DITT barns i den fria leken tillsammans med de andra barnen 

samt relationen mellan DITT barn och användandet av material och rum. Den 

observationsmetod vi kommer att använda oss av är av filmning samt stöd anteckningar i ett 

block. 

Av sekretesskäl kommer självklart vårt arbete att anonymiseras, alla namn kommer att 

bytas ut och det kommer inte vara möjligt att ta reda på vilka barn arbetet grundar sig på. 

Observationsmaterialet kommer enbart att användas till vårt arbete vid Uppsala universitet 

och ingen information kommer att avslöjas angående DITT barn. Alla anteckningar och 

videofilmer kopplat till våra observationer kommer under skrivprocessen att förvaras på ett 

tryggt sätt samt förstöras direkt när det inte längre är användbart eller nödvändigt för oss att 

behålla. 

Om Du/Ni har några frågor angående vårt arbete och uppgifter går det bara att kontakta oss 

samt vår handledare för detta examensarbete. Eran medverkan till vårt arbete är värdefullt och 

vi är oerhört tacksamma för detta. 

 

E-mail:  

namn.efternamn.0000@student.uu.se 

namn.efternamn_efternamn.0000@student.uu.se 

 

Handledare är Katarina Gustafson, lektor i barn och ungdomsvetenskap 

katarina.gustafson@edu.uu.se 

 

Underskrift godkänner att mitt barn deltar i observationer. 

 

Datum _____________ 

 

________________________  _______________________ 

Namnteckning Vårdnadshavare  Namnteckning Student 

 

    _______________________ 

    Namnteckning Student 
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