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Sammanfattning 

Vår studie riktar in sig på hur barn i förskolan i fri lek använder sig av olika kulturella redskap i 

både inomhusmiljön och utomhusmiljön. Vi valde att utgå från en sociokulturell syn på barn som 

kompetenta individer samt hur leken inom detta perspektiv ges en stor betydelse för barnens 

kognitiva utveckling och lärande och detta i samspel med den omgivande fysiska miljön. Vi valde 

ut några centrala begrepp varav två av begreppen blev våra huvudsakliga analytiska verktyg. 

 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där vi gjorde observationer vilka vi också 

videofilmade. Urvalet bestod av en mindre förskola bestående av två avdelningar med barn i 

blandade åldrar. Vi observerade och filmade under hela dagar i två veckors tid och det material 

som samlades in bearbetades sedan i flera omgångar för att få fram episoder som verkligen gav 

oss ett material ur vilket vi kunde få svar på våra frågeställningar. 

 

Det resultat vi kom fram till var att barn i inomhuslekar ofta använder sig av sina tidigare 

erfarenheter på ett annat sätt än vid utomhuslek där fantasi och kreativitet visade sig tydligare. 

Inomhus imiterar barnen oftare ett vuxet eller iaf äldre beteende vilket de tagit del av framförallt i 

hemmet eller hemma hos kompisar. Deras främsta kulturella redskap här blir språket samt hur de 

använder olika artefakter för att mediera de vuxna förebildernas beteende och handlingar. 

Dessutom märkte vi att behovet av materiella artefakter som medieringsverktyg inomhus var 

större än utomhus där enkla saker som mössor, en spade eller de egna galonbyxorna mycket väl 

kunde utgöra de mest användbara redskapen genom vilka de medierade sina erfarenheter. 

Utomhus präglades leken mer av en nyskapande upptäckarglädje när de försökte lista ut bästa 

sättet att åka pulka utan pulka eller få ner en mössa som fastnat i trädet. Detta kan visa på att 

miljöerbjudandet spelar större roll när det gäller utomhuslek än vid inomhuslek där användandet 

av artefakter i princip kan ske i vilken miljö som helst vad vi kunde se.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till den förskola som med öppna armar och sinnen tog emot oss 

under två veckor så att vi kunde genomföra vår pilotstudie. Vi vill även rikta ett tack till alla 

berörda föräldrar som utan tvekan gav oss tillåtelse att observera och filma deras barn vilket 

gjorde att vårt material blev långt mer uttömmande än om vi hade gjort observationer med enbart 

fältanteckningar som stöd. 

 

Vår handledare Katarina Gustavsson förtjänar mer än ett tack för allt stöd, all peppning och 

det sätt på vilket hon bemött oss med våra frågor och funderingar. Vi känner att inga frågor varit 

för dumma och bemötandet har alltid varit i en positiv anda vilket har fått oss känna hopp om ett 

bra avslut på våra studier vid Uppsala universitet. 

 

Som avslutning måste vi rikta ett varmt tack till våra familjer och särskilt till våra barn som 

ibland haft svårt att förstå varför deras mammor inte haft tid med lek och mys som vanligt. All 

kärlek även till våra sambors som fått dra det tunga lasset på hemmafronten under denna period 

av evigt läsande, skrivande, raderande och mer skrivande.  

 



5 

 

1. Inledning 

Vi som har utfört denna studie har under snart tre och ett halvt år studerat vid Uppsala 

universitet för att ta en lärarexamen med inriktning mot pedagogiskt arbete med yngre barn. Vi 

har under dessa år fått inpräntat hur viktig leken är för barns lärande och utveckling samt hur 

viktig miljön på förskolan är för barnens välbefinnande.  

Det som vi anser inte betonats lika mycket är hur samspelet mellan lek och miljö ter sig och i 

vilken mån barns lekar varierar mellan innemiljö och utemiljö. Då vi båda redan har fått 

anställning inom förskoleverksamheten ansåg vi att detta var ett ypperligt tillfälle att studera 

eventuella skillnader i barnens användande av kulturella redskap mellan de olika miljöerna 

inomhus och utomhus för att se hur miljö och/eller de kulturella redskapen gav liv och mening åt 

barnens lek.   

 

Uppsala den 3/1 – 2014 

 

Sandra Fors & Anette Rosén  
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2. Bakgrund 

I dagens läge är det stort fokus på barns lärande och utveckling redan från det att de börjar i 

förskolan och det finns många studier om hur och vad barn lär in samt även varför de lär i både 

styrda aktiviteter och i fri lek. Det finns dock inte ett lika stort utbud av tidigare forskning vad det 

gäller hur den faktiska miljön på förskolan och då främst inomhusmiljön inverkar på och 

samspelar med barnens i deras fria lek. Den forskningen inriktar sig främst på det som varit och 

hur dessa influenser påverkat dagens förskolor. Dock har Nordin-Hultman1 i sin avhandling 

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande studerat hur tidigare forskare inventerat och klassificerat 

först och främst det material som barnen har att tillgå och hur detta skiljer sig från det utbud av 

material och artefakter som erbjuds barnen i det egna hemmet. Hon har också studerat engelska 

förskolor och funnit att i de båda länderna finns en gemensam grundsyn på vikten av lek och 

barns egna initiativ till lek kopplat till den pedagogiska miljön.  

När det gäller utomhuspedagogik och utomhusmiljö finns det en del nyare forskning av bland 

annat Mårtensson2 som pekar på betydelsen av utomhusvistelse, samspel med miljön och 

interaktion mellan barn och vilken stor betydelse det har för deras lärande och utveckling. Detta 

beskriver hon till stor del som en nyskapande process som sker utan att barnens tidigare 

erfarenheter blandas in.  

Även läroplanen3 pekar på vilken betydelse leken har för barns lärande och utveckling samt att 

medvetenheten om detta ska prägla verksamheten och dess aktiviteter. Detta därför att det till 

stor del är genom leken som fantasi och kreativitet får sitt utlopp samt att det även ger en 

möjlighet för barnen att ventilera, bearbeta och uttrycka känslor, upplevelser samt erfarenheter, 

bra eller dåliga, som de tillägnat sig på förskolan, på fritiden eller i hemmet. 

 

Fokus i olika forskningsansatser samt även i olika pedagogiska diskussioner ligger ofta på 

vilket innehåll, vilka material och leksaker som bör erbjudas barnen samt hur det utvalda 

innehållet presenteras för dem. En aspekt som har lika stor betydelse för barnen oavsett om det 

är styrd eller fri lek är var själva aktiviteteten äger rum, d.v.s. vilken miljö barnen befinner sig i. 

Inom Reggio Emilia pedagogiken kallas miljön för den tredje pedagogen just för att de anser 

att miljön har så stor inverkan på barnens sätt att lära eller agera och de menar med det att barnen 

skapar miljön samtidigt som miljön skapar barnen. D.v.s. allt som finns i rummet eller den 

omgivande miljön påverkar barnen i olika riktningar samtidigt som barnen formar miljön till att 

passa just den lek de för tillfället är upptagna av.4 I likhet med Reggio Emilia pekar även 

                                                 
1 Nordin-Hultman (2004), s. 55ff 
2 Mårtensson (2009), s. 168 
3 Lpfö98 (rev. 2010), s. 6f 
4 Dahlberg & Åsen (2005), s. 202 
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läroplanen tydligt på hur verksamhetens miljö måste användas för att skapa trygghet hos barnen 

men också för att locka dem att upptäcka och utforska hur leken kan gestalta sig i de olika 

miljöerna vilket också medför att de därmed får en bredare syn på hur deras omvärld ser ut och 

ter sig.5  

 

Inomhus är miljön oftast organiserad för att vara effektiv och ändamålsenlig med olika 

rum/delar av rum för olika ändamål t.ex. målarrum, dockvrå, bilrum och byggrum för att nämna 

några. Långt ifrån alla förskolor ser ut på detta sätt men på det stora hela utgör denna beskrivning 

en allmän tolkning av hur en förskola bör vara uppbyggd idag. Utomhus på förskolegården är 

miljön oftast också noggrant planerad och tillrättalagd för att optimera det oftast relativt 

begränsade utrymmet som förskolan förfogar över. Där finns ofta en sandlåda, några gungor, en 

asfalterad slinga där barnen kan cykla eller sparkcykla samt någon form av klätterställning.6 

 

Med detta arbete syftar vi på att undersöka hur barnen och miljön samspelar samt hur de 

använder sig av kulturella redskap i leken och vem det egentligen är som styr vem.  

                                                 
5 Lpfö98 (rev.2010), s.6 
6 Granberg (2000), s.15 
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3. Litteraturöversikt  

I detta avsnitt ämnar vi på ett övergripande sätt visa på hur några olika forskare valt att närma sig begreppen 

lek samt fysisk miljö ur olika teoretiska ansatser. Vi kommer redogöra för deras syn på begreppens betydelse samt 

hur de använder dem i relation till barn i förskolan men även ur ett allmänt perspektiv. Vi väljer att börja med 

att ge en mer utförlig beskrivning av begreppen lek samt miljö där våra egna tolkningar inte står i fokus men i ett 

senare skede också hur vi använder dessa i begrepp framöver i detta examensarbete. 

3.1. Tidigare forskning om lek och miljö 

3.1.1. Lek 

Lek beskrivs av NE som något som barn och/eller vuxna gör ”som om” eller på låtsas och synen på lek i sig 

samt vilken betydelse den har för det växande barnet har varierat kraftigt över tid.7 

 

Enligt Löfdahl är det svårt att ge begreppet lek en entydig förklaring eftersom den forskning 

om lek som utförts/utförs har olika fokus. Vissa studerar det handlande eller det tänkande som 

en lek genererar medan andra väljer att fokusera på leken på individ eller gruppnivå. De är dock 

alla överens om att lek är förknippat med barn och att leken i sig är av stor vikt för barnets 

utveckling.8 Enligt Knutsdotter-Olofsson finns det olika kriterier som utmärker leken och dessa 

är: 

 Att leken ska vara lustfylld oavsett om man leker ensam eller flera i grupp. Oberoende av 

lekens karaktär, stillsam eller stojig, upplever barnen glädje och trygghet. 

 Att leken är något som sker frivilligt utan tvång samt att den kan starta och stoppa 

spontant när som helst och vart som helst. 

 Att lek är något som skapar ett aktivt engagemang hos de involverade. 

 Att leken inte har några förutbestämda, utifrån pålagda regler för vem som gör vad eller 

vad som ska ske. 

 Att lek är något som sker ”som-om” d.v.s. på en låtsas nivå. Det är något som inte är på 

riktigt.9 

En konsekvens av att etikettera något som lek utifrån dessa kriterier är att vid ett uteslutande 

av något eller vissa av dessa element kan aktiviteten rimligtvis inte betraktas som lek. Vad som 

betraktas som lek kan dock vara svårt att definiera för alla förutom den som utövar leken.10 I de 

                                                 
7 http://www.ne.se/lek/239446 (2013-12-03, 12.36) 
8 Löfdahl (2002), s.37 
9 Knutsdotter-Olofsson (1987), s. 12ff  
10 Sandberg & Vuorinen (2008), s.88f 

http://www.ne.se/lek/239446
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tidigaste dokumenten gällande förskolan ansågs leken vara ett viktigt redskap för att barn skulle 

bli fullvärdiga samhällsmedborgare och detta nämns även i dagens läroplan som ett av förskolans 

uppdrag.11  

 

3.1.2. Fysisk miljö 

En definition av miljö enligt nationalencyklopedin är att miljön betecknar samspelet mellan omgivningen och 

däri verkande människor, djur, växter eller andra organismer.12 

  

 När det gäller miljön på en förskola eftersträvas ofta en öppenhet där miljö och material ska 

inbjuda till lek samtidigt som vistelsen på förskolan innebär ett uteslutande av den lekkultur 

barnen är vana vid hemifrån. Miljön eftersträvas inte längre att likna hemmiljön utan ses som en 

egen verksamhet skild från men ändå samverkande med hemmet.  

Som en del förskolan mål och riktlinjer nämns just detta att miljön ska vara öppen, 

innehållsrik och inbjudande för att kunna främja lek, lärande och kreativitet.13 Detta gör att 

miljön ständigt måste analyseras så att pedagogen kan anpassa dess funktioner till de utmaningar 

som de vill ställa barnen inför. Miljön ska vara strukturerad för att visa ett specifikt innehåll men 

ska samtidigt vara tolkningsbar utifrån barnets egen erfarenhets- eller fantasisfär.14 

 

3.2. Våra tolkningar av lek och miljö  

Här vill vi visa på hur vi har valt att se på begreppen lek samt miljö för att läsaren lättare ska kunna sätta 

sig in i vår studie. 

3.2.1. Lek 

När vi pratar om lek avser vi den lek som barnen själva initierar, styr och förfogar över både 

inomhus samt utomhus. Vi avser inte aktiviteter som t.ex. pyssel, pusslande eller olika skapande 

aktiviteter. Vi vill också att leken ska vara av fri karaktär och med detta menar vi här den lek som 

tar sin utgångspunkt i barnens behov och önskningar just här och nu och hur barnen då själva 

kan styra vilken riktning leken tar. Den är fri i den bemärkelsen att de vuxna/pedagogerna enbart 

finns där som stöd och därför inte träder in i leken mer än om de tillfrågas av barnen.15 

                                                 
11 Löfdahl (2002), s.42 & lpfö98 (rev. 2010), s.5 
12 http://www.ne.se/miljö/256089 (2013-12-05, 14.22) 
13 Lpfö98 (rev. 2010), s.9 
14 Johansson & Pramling-Samuelsson (2009), s.146f 
15 Granberg (2000), s.60f 

http://www.ne.se/miljö/256089
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3.2.2. Fysisk miljö 

När vi pratar om fysisk miljö i denna studie avser vi den miljö som barnen vistas i under hela 

dagen. Detta betyder att det kan gälla både inomhus- samt utomhusmiljön och även hur den är 

utformad. Det kan också inbegripa de kulturella redskap som barnen använder sig av i leken 

vilket kan vara olika artefakter eller naturmaterial beroende på om leken tar plats inomhus eller 

utomhus. Vi vill se hur de använder de dessa kulturella redskap och då i förhållande till själva 

leken samt den omgivande fysiska miljön. 

3.3. Olika teoretiska perspektiv på lek 

Här valde vi att göra en uppdelning mellan psykoanalytisk och utvecklingspsykologisk teori därför att dessa 

har olika syn på lekens betydelse för barnet. Inom de tre perspektiven skiftar leken från att ses som ett sätt att 

avreagera sig till att genomgå en kognitiv utveckling samt som ett sätt för barnen att tolka sina erfarenheter och 

känsloupplevelser på. Perspektiven kommer vart och ett redogöras för i nedanstående stycke.  

3.3.1. Psykoanalytisk teori 

Denna teoretiska ansats har till största delen sitt ursprung i den Österrikiske läkaren och 

neurologen Sigmund Freuds (1856-1939) teorier om människans varande, vilket även inbegriper 

barns varande, vilka har haft stor betydelse för oss även idag. Han menade enligt Löfdahl att 

barns lek var ett sätt att bemästra sin situation genom att de i leken kunde avreagera sig och 

därmed frigöra sig från känslor de samlat på sig inombords. Detta innebar att leken ur detta 

perspektiv ofta användes som ett sätt för förskolepedagogerna att diagnosticera barn utifrån deras 

sätt att uttrycka sig i leken.16  

När Knutsdotter-Olofsson förklarar Freuds tankar om barn och deras lek ur detta perspektiv 

menar hon på att lek kan vara ett sätt för barn att få utlopp för känslor som de utanför leken vet 

med sig skulle kunna rendera bestraffningar och ovett. I leken blir det fullt tillåtet att vara arg eller 

att överföra sina känslor på en annan person eller leksak och därigenom få utlopp för de 

känslorna. Leken blir alltså ett sätt för barnen att hitta redskap för att lösa dessa inre konflikter 

och ses därmed som ångestreducerande. Gemensamt för ett flertal forskare, inklusive Freud, är 

att inom denna ansats ses barns lek som ett sätt att hantera inre konflikter, kringgå den 

maktlöshet de känner gentemot vuxna samt även som ett sätt att uppfylla önskningar på. 17 

 

                                                 
16 Löfdahl (2002), s.38f 
17 Knutsdotter-Olofsson (1987), s.138 
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3.3.2. Utvecklingspsykologisk teori 

När det gäller utvecklingspsykologi finns det många olika riktningar ur vilka tolkningar om barnets 

utveckling kan göras. Vi har valt att inrikta oss på Piagets kognitiva teori eftersom den har starkast koppling till 

det tema vi har i vår studie nämligen leken. 

 

Den schweiziske psykologen och teoretikern Jean Piaget, som intar ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv, menar att barns intellektuella utveckling genomgår olika stadier och att denna 

utveckling formas av två olika processer. Dessa processer kallas assimilation genom vilken barnet 

repeterar och inpassar tidigare erfarenheter till nya situationer samt ackommodation där de 

tidigare erfarenheterna istället måste anpassas och förnyas i relation till den omgivning och miljö 

som barnet interagerar med. 18  När Lillemyr förklarar vad Piaget menar med begreppet lek visar 

han på att det är en ren assimilation eftersom barnets handlingar utförs med referens till dess 

tidigare erfarenheter och kunskaper utan att ta hänsyn till vad den omgivande miljön berättar. 

När det gäller ackommodation menar han istället att det är grunden till barnets 

imitationsövningar där handlingarna går ut på att härma en redan befintlig modell. Detta genom 

att barnet tar modellen som förebild och på bästa sätt försöker imitera dess beteende.19 Genom 

att förena dessa två processer ökar barnets intellektuella utveckling och de kan med lätthet gå från 

att vara antingen lek till att bli imitation eller vice versa. 

 

Piaget delade upp leken i tre olika stadier vilka följde barnets utveckling. Det första stadiet 

kallas övningslek vilken inträder under barnets första månader upp till ca två år. Lekens betydelse 

går där i första hand ut på att öva upp sin motorik, användandet av sinnesintryck och förmågan 

att använda sig av den egna kroppen. I nästa steg som infaller från ca två års ålder upp till ca sju 

års ålder är det symbolleken som tar vid. I den är det barnets förmåga att använda sig av rösten 

och på språklig väg visa hur ett föremål kan bli något helt annat än vad det egentligen är i leken. 

Symbolleken övergår i takt med ökande ålder till att gå från enskilda handlingar till mer 

kombinatoriska handlingar vilka mer kan liknas vid dramatisk lek. Det sista stadiet i hans teori är 

regelleken där olika sporter, tävlingslekar osv med sina uttalade regler tar över.20  

Här kan vi jämföra med de norska forskarna i ungdomspsykologi, Evenshaug och Hallen, som 

istället ser lekens utveckling i fyra olika stadier vilka liknar Piagets indelning. De kallar det första 

stadiet för funktionslek i vilken barnet använder sig av den egna kroppens rörelser från motoriska 

rörelser till att stoppa saker i munnen. Det andra stadiet kallas precis som hos Piaget för 

symbollek men det sträcker sig från ett års ålder och ca ett till två år framåt i tiden. Det 

kännetecknas av att barn utför handlingar riktade mot sig själv med hjälp av föremål som de 

                                                 
18 Piaget (2008), s.8f 
19 Lillemyr (1999) s.134 & Knutsdotter-Olofsson (1987), s.141 
20 Knutsdotter-Olofsson (1987), s.141ff  
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själva har gett en betydelse vilken kanske inte alltid överensstämmer med föremålets egentliga 

användningsområde. En kaplastav kan t.ex. bli en sked med vilken barnet matar sig själv. Det 

tredje stadiet kallas rollek i vilken barnets förmåga att spela andra roller och koppla bort det egna 

jaget ökar betydligt och detta inträffar hos vissa barn redan vid tre års ålder medan det hos andra 

sker först senare. Detta kan liknas vid den senare delen i Piagets symbolleksstadium. Evenshaug 

och Hallen betecknar också det sista steget som en fas där regellekar tar över efter symbol- och 

rollekens mer fantasibetonade utövning och denna fas inträder när barnet uppnår skolåldern. 

Även här kan stadieövergången skifta från barn till barn.21 

 

Lindqvist menar att just de utvecklingspsykologiska teorierna inte riktar in sig särskilt mycket 

på själva leken som fenomen utan mer på vilken roll leken spelar för barnens utveckling samt hur 

detta till viss del har format både lek som begrepp samt hur pedagogen ska förhålla sig till lek 

inom förskolan.22  

När Löfdahl sammanfattar sin syn på den utvecklingspsykologiska teorin ställer hon sig kritisk 

till teorin genom att den i hennes ögon gör barnet till en inkompetent, sårbar och behövande 

individ som inte bedöms efter sina egenskaper eller mognad utan helt och hållet efter vilket 

åldersmässigt stadium denne för tillfället befinner sig i. Detta har också lett till att barnets 

utveckling har observerats via leken som därmed inte har blivit ett innehåll i förskolans pedagogik 

utan enbart ett instrument för att mäta barnets utvecklingsnivå.23 

3.3.3. Sociokulturellt perspektiv 

Inom detta perspektiv betonas främst lekens betydelse för barn genom att den hjälper dem att 

tolka erfarenheter och känslor på ett sätt som för dem är mer hanterbart och att detta ger dem 

möjlighet till ett liv där fantasi kan hjälpa dem att tyda verkligheten. Genom lek och fantasi blir 

verkligheten mildare och lättare att uttrycka.24 

Om vi betraktar lek ur ett sociokulturellt perspektiv så var den ryske nytänkaren inom den 

sovjetiska psykologin, Lev S. Vygotskij, en av de som gjort störst avtryck vilka fortfarande idag 

ger genomslag inom den pedagogiska verksamheten i förskolan.  

Hans idéer grundade sig på att kreativa processer var av stor vikt för barnets utveckling och att 

dessa gick att se tydligt i deras lek. Genom att härma beteenden och bearbeta de intryck de 

inhämtat kan barnen reproducera händelser så som de minns dem och inte exakt som de 

utspelade sig då händelsen faktiskt ägde rum. Detta innebär att deras erfarenheter blandas med 

                                                 
21  Hallen (2001), s. 340ff  
22 Lindqvist (1996), s. 53f 
23 Löfdahl (2002), s.30 
24 Löfdahl (2002), s.40 
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den kreativa omtolkningen och tillsammans bildar de en ny verklighet vilken barnen har skapat 

för att passa deras egna intressen och behov där och då.25  

 

När Knutsdotter-Olofsson återger Vygotskijs syn på lek ur ett sociokulturellt perspektiv 

menar hon att barns lek gestaltas på olika sätt beroende på i vilket sammanhang den utspelar sig. 

Olika kulturer och/eller tidsåldrar kan enligt Vygotskij spela stor roll för barnets mentala 

utveckling medan t.ex. Piaget menar att den utvecklingen sker enligt vissa förutbestämda stadier 

och på ett likartat sätt oberoende av kulturella skillnader. Hon visar också på hur Vygotskij pekar 

på hur leken ibland tillfredsställer ett affektivt behov hos barnet som genom leken kan realisera 

de önskningar som egentligen är totalt orealiserbara. T.ex. kan barnet i leken låtsas vara en vuxen 

person som klarar av vissa handlingar vilka denne i den reella världen aldrig skulle kunna 

genomföra. Detta kan vara allt från att köra bil till att gå till jobbet. Vygotskij menar också att 

barnen i leken kan realiserar sina önskningar genom att för ett kortare tag låta dessa ingå i leken. 

Här är det handlingens utfall som får betydelse i den aktuella leken och som därmed ställs i fokus 

istället för själva handlingen i sig.26 

3.4. Olika teoretiska perspektiv på fysisk miljö 

Här har vi valt att presentera miljöaspekten dels ur ett perspektiv som visar hur förskolans miljö formas för 

att inbjuda till lek och hur den fungerar som ett stöd i den pedagogiska verksamheten när det gäller barns lärande. 

För att visa på hur miljön och dess betydelse förändrats över tid har vi även valt att ta upp tre olika pedagogiska 

inriktningar där miljön spelar en central roll för den pedagogiska grundsynen på barns utveckling och lärande.  

3.4.1. Miljöerbjudande  

När Eva Änggård i sin forskning använder sig av begreppet miljöerbjudande kopplar hon det 

till ett annat begrepp nämligen affordance vilket myntades av den amerikanske psykologen James 

J. Gibson. Med detta begrepp avsåg han i första hand inte själva miljöns egenskaper utan istället 

fokuserade han på samspelet mellan individ och miljö och hur dessa använder och är en 

förutsättning för varandra.27  

Miljön inomhus är ofta organiserad så att det finns olika rum för olika typer av aktiviteter 

såsom t.ex. en ateljé, dockvrå och bilrum. Inomhusmiljön är viktig för barns lärande och ska 

fungera som stimulans till deras kreativitet. Det är viktigt att de tillåts vara just det de önskar och 

att de även får möjligheter till att förändra miljön som finns på förskolan genom delaktighet vid 

ommöblering, utsmyckning m.m.28 

                                                 
25 Vygotskij (1995), s.15f 
26 Knutsdotter-Olofsson (1987), s.143f 
27 Änggård (2012), s.3 
28 Johansson & Pramling- Samuelsson (2009), s.149 
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Miljöns utformning är viktig för barns lek och det är miljön som möjliggör att barnen kan 

utveckla olika färdigheter och handlingssätt.29 Det visar på hur viktigt det är att miljön är 

utformad på ett bra sätt och utomhus behövs stora ytor och på dem stora ytorna så krävs det en 

hel del material samt barn.30 

Mårtensson använder sig liksom Änggård av begreppet affordance när hon talar om 

utemiljöns utformning och vad den erbjuder barnen. Hon menar att barnen redan i tidig ålder 

kan se om de olika sakerna som erbjuds i utemiljön är hanterbara för dem och att de därmed vet 

vad redskapen ska användas till. Detta innebär att samspelsmöjligheterna som skapas i 

omgivningen utvecklas i takt med barnet.31  

Utemiljön erbjuder barnen mer utmaningar än vad inomhusmiljön gör och det ger barnen mer 

stimulans och de kan tillsammans komma på mer utmanade lekar enligt Mårtensson.32 Hon 

menar även på att utemiljön med dess olika strukturer och växlande skeenden gör den till en rik 

miljö för barnens sinnen som i ung ålder är väldigt känsliga.33  

 

Vi kommer i fortsättningen inte använda oss av begreppet affordance utan väljer istället miljöerbjudande vilket 

vi känner på ett bättre sätt skildrar både inomhusmiljön och utomhusmiljön. 

3.4.2. Utomhuspedagogik 

Enligt nationalencyklopedin (NE) står utomhuspedagogik för en pedagogik som utgår från platsens betydelse för 

lärandet.34  

 

Anders Szczepanski betonar vikten av att använda naturen och utomhusmiljön för barns 

utveckling och lärande. Han gör en ytterligare beskrivning av begreppet som en helhetsupplevelse 

med tematiskt innehåll vilket har en direktkontakt mellan lärande och föremålet för lärandet.35  

 

Utomhuspedagogik har inga direkta kriterier utan kan utföras i princip varsomhelst bara det är 

utomhus. Viktigt är också att barnen och även pedagogerna kan få en direktupplevelse i en 

utomhusmiljö som de senare kan koppla till det lärande de önskar ska nå fram till barnen.36  

Szczepanski belyser även hur det gagnar både barn och pedagoger om den 

utomhuspedagogiska inriktningen följs då det hjälper till att ge barnen en annan syn på naturen 

vilken inte på samma sätt erbjuds de barn som tillbringar mer tid inomhus. Genom att vistas i 

                                                 
29 Sandberg & Vuorinen (2008), s.13 
30 Mårtensson (2009), s.163 
31 Mårtensson (2009), s.169 
32 Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman (1997), s.6 
33 Björn, Mårtensson & Andersson (1993), s. 23 
34 http://www.ne.se/sok?q=utomhuspedagogik (2013-12-16, 13.30) 
35 Dahlgren & Szczepanski (1997), s.23 
36 Szczepanski (1993), s.10f 

http://www.ne.se/sok?q=utomhuspedagogik
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naturen lär sig barnen att värna om samt uppskatta naturen vilket förhoppningsvis gör att de 

utvecklar både en respekt och vördnad inför den.37 

När barnen är utomhus så betonas att alla de fem sinnena används såsom hörsel, syn, lukt, 

smak och känselgenom att barnen kan lyssna på vinden, smaka på blåbär, lukta på mossa och 

samtidigt känna på de olika föremålen. Att sitta inomhus i ett klassrum och lyssna på någon som 

läser och berättar om skogen och allt som finns där ur en bok skulle inte på långa vägar ge dem 

samma upplevelse enligt Dahlgren & Szczepanski.38  

 

Här vill vi poängtera att både Mårtensson och Dahlgren/Szczepanski här uttrycker sina egna specifika 

åsikter om miljöerbjudande och utomhuspedagogik i relation till deras egen forskning vilket gör att den kan anses 

vara normativ.   

 

3.5. Olika förskolepedagogiska traditioner 

När vi valde att ta upp dessa gamla traditioner i vår studie gjorde vi det utifrån en tanke om vilken stor betydelse 

och inspirationskälla dessa har varit för vår moderna syn på lek och miljöns utformning inom förskolan. Fröbels 

tankar om barns lek samt den hemlika miljön blev upphovet till dagens förskolor som senare har influerats både 

av Montessoripedagogikens syn på lek som en källa till självständighet och av Reggio Emilias tankar om miljön 

som den tredje pedagogen.  

3.5.1. Fröbel 

Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) var den första att utformade en pedagogik för 

små barn som ännu inte börjat skolan. Barns lek var i Fröbels ögon mycket viktig och han ansåg 

att leken ökade barnens självkänsla vilket ledde till att barnen skapade sig en positiv självbild. I 

och med att barn leker så möjliggörs barnens förståelse för omvärlden. De får därmed en chans 

att bearbeta sina känslor och tankar vilket i sig gör att de kan lära känna sig själva bättre och 

därmed även andra bättre.39  

 

Då Fröbel ansåg att leken var väldigt viktig så gav han lekgåvor till barnen vilka han själv 

uppfunnit. Dessa gåvor bestod av olika lekmaterial exempelvis bollar, klossar och tärningar. 40 

Meningen med gåvorna var att barnen skulle leka på olika sätt med geometriska sfärer vilka skulle 

delas från helheter till delar och vise versa. Han startade den första kindergarten år 1840 och hans 

pedagogik kom att präglas av ömsesidig respekt. Fröbel ansåg att barnen skulle behandlas med 

                                                 
37 Szczepanski (1993), s.14f 
38 Dahlgren & Szczepanski (1997), s.24 
39 Gedin & Sjöblom (1995), s.10f 
40 Wallberg-Roth (2002), s. 66 
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respekt och trots att de låg på olika utvecklingsnivåer skulle de i interaktion med pedagogen 

kunna bli både förnuftigare och mognare som individer.41  

 

Pedagogiken han är känd för har senare varit en inspirationskälla till barnträdgårdarna i Sverige 

vilka i sin tur inspirerat till uppbyggnaden av de förskolor som finns i Sverige idag. 

Barnträdgården skulle vara en förebild för hemmet och vice versa vilket gjorde att utformningen 

på lokalerna där barnen vistades skulle vara små och hemliknande institutioner. I början skulle de 

som ledde undervisningen gärna bo där för att lättare kunna sätta rätt prägel på stället. Två rum 

som framträder i barnträdgårdens innemiljö är slöjdrum och snickarrum men det fanns även ett 

rum som var rent feminint markerat och det var dockvrån. Förutom de tre rummen så fanns det 

även ett bokrum där barnen lärde sig att sköta böckerna på rätt sätt samt tycka om dem. Rummen 

är till för att barnen ska lära sig omvårdnad och även hantverk samt husliga sysslor som utförs i 

hemmet.42 

 

3.5.2. Maria Montessori 

Grundaren av montessoripedagogiken var Maria Montessori och hon föddes i provinsen Ancona 

i Italien år 1870. Från 1915 och framåt så lämnade hon och hennes son Italien som hemland och 

började flytta runt. Inbördeskriget i Spanien gjorde att de valde att bosatta sig i England ett tag 

innan hon slutligen flyttade till Holland där hon avled 1952.43  

 

Maria beskriver barnet som en skör planta som måste skyddas från de vuxna då de vuxna har 

enligt henne har en instinkt att så fort barnet börjar ha en egen vilja så motsätter sig de vuxna 

den. Hon menade att de vuxna projicerar sina egna önskningar på barnet vilket omedvetet 

medför att de anser att barnet är okunnig och måste läras upp av vuxna. Blyghet, skräck och 

egoism är inte något medfött enligt Maria utan det är skapat av vuxenvärlden.44  

Maria tog inspiration från Fröbel och andra pedagoger och det de hade gemensamt var att de 

alla betonade barnets medfödda styrkor och att de i en miljö av frihet och kärlek har en förmåga 

att utvecklas. Hon menade även att det var genom leken som barnen skapade sig själva då leken i 

sig gav dem en inre drivkraft till att uppnå självständighet. 45 

 

En montessoriförskola är uppbyggd med flertalet mindre arbetsrum för barnen. Det finns en 

ateljé, bibliotek samt ett kök där barnen får hjälpa till med matlagningen. Att hjälpa till med 

                                                 
41 Gedin & Sjöblom (1995), s.14ff  
42 Wallberg-Roth (2002), s.60ff  
43 Gedin & Sjöblom (1995), s.25 
44 Gedin & Sjöblom (1995), s.25 
45 Gedin & Sjöblom (1995), s.26 
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måltiderna är något som ingår i den pedagogiska planeringen. Den centrala samlingspunkten på 

förskolan är en rund matta som finns mitt i ett stort rum och mattan fungerar både som 

mötesplats samt som ett arbetsställe. Den används bland annat till samlingar men barnen kan 

även ligga på mattan och rita eller läsa en bok. Den viktigaste sociala aspekten av mattan är att 

den möjliggör för både barn och pedagoger att se varandra i ögonen under dessa möten.46 

3.5.3. Reggio Emilia 

Den som startade denna pedagogiska filosofi var Loris Malaguzzie som bodde i staden Reggio 

Emilia mellan åren 1921-1994. Kännetecknet för filosofin är att den har en djup respekt för 

barnens rättigheter och förmågor och att pedagogiken bedrivs på ett tillåtande sätt. D.v.s. allt 

material finns på en nivå där barnen lätt kan komma åt det istället för att vissa saker placeras högt 

upp där barnen måste be om lov för att använda det. Reggio Emilia formas av en syn på lärande 

och kunskap som har sin utgångspunkt i barns kunskaper, funderingar och tankevärldar.47  

Grundtanken inom pedagogiken är att förskolan ses som ett offentligt rum. Ett rum där det 

finns offentliga samtal samtidigt som de kan föra en dialog med andra. Detta synliggör hur stor 

vikt som läggs vid kommunikation både mellan pedagoger och mellan barnen själva. För att 

ytterligare stärka den ansatsen inom Reggio Emilia har Malaguzzie myntat uttrycket att ett barn 

har hundra språk. Med det menar han att barn föds med en mängd förmågor, uttryck och 

tillgångar som ofta tas ifrån oss under vår väg genom skolsystemet.48  

 

Miljön inom Reggio Emilia brukar benämnas ”den tredje pedagogen” och det läggs stor vikt 

vid att utforma en utmanande miljö som fungerar som stöd och stimulans till barnens fantasi, 

inlevelse och intresse. Miljön ska möjliggöra arbetet med barnen istället för att orsak hinder där 

barnen måste be om hjälp hela tiden. Meningen är att den ska uppmuntra dem till kunskapens alla 

möjligheter samt att den pedagogik som präglar förskolan även ska kunna dra nytta av miljön för 

att fånga upp både lek lärande. Inom den här filosofin så skapas ett eller flera rum i rummet för 

att på så sätt lättare kunna fånga barnens intresse och då ge dem möjligheten att kunna 

koncentrera sig mer på sina lekar.49 

                                                 
46 Ahlqvist, m.fl. (2008), s.157 
47 Dahlberg & Åsen (2005), s.189f 
48 Dahlberg & Åsen (2005), s.195ff  
49 Wallin (1996), s.18f 
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3.6. Teoretiska utgångspunkter: 

När vi skulle författa vår teoretiska utgångspunkt i denna studie valde vi att lägga fokus på det sociokulturella 

perspektivet eftersom denna tradition betonar vikten av barns lärande i samspel med andra människor och den 

pekar även på hur viktigt det är att samspelet förstås i relation till det sammanhang och den kontext i vilken 

samspelet det befinner sig. D.v.s. i vilken miljö själva interaktionen utspelar sig. Något som också läggs stor vikt 

vid i denna tradition är på vilket sätt leken bidrar till utveckling och lärande och därför fokuserar vi enbart på det 

sociokulturella perspektivet. Dessutom syftar inte Fröbels eller Montessoris perspektiv på en pedagogisk inriktning 

utan mer på utformningen av verksamheten varför de inte går att applicera som ett teoretiskt perspektiv i denna 

studie. 

 

Enligt den sociokulturella inriktningen finns det alltid en koppling mellan en individs 

handlingar och det sammanhang eller den kontext som handlingarna utförs i. Det är 

sammanhanget som definierar handlingen och dess intentioner på ett sätt som rättfärdigar 

handlingen eller i andra fall gör den förkastlig menar Säljö. Han exemplifierar detta genom att 

visa på hur en man som slår någon på gatan blir bestraffad medan samme man när han befinner 

sig i en boxningsring kan bli hyllad för samma handling.50  

För att koppla detta till förskolan väljer vi att likna detta vid ett barn som när det söker 

tillträde till en redan pågående lek utför en handling vilken i den pågående leken är accepterad av 

de inblandade barnen men som vid detta tillträdesförsök istället ses som barnslig eller icke 

accepterad. Detta kan leda till att barnet inte ges tillträde till leken eftersom handlingen utförs 

utanför lekens ramar och därmed inte ingår i det sammanhang som barnen i leken befinner sig i. 

Alternativt kan tidpunkten för barnets tillträdesförsök vara den rätta samt att handlingen 

förstärks verbalt vilket gör att barnet tillför leken något och ett deltagande kan därför accepteras. 

Enligt Evenshaug och Hallen menar Vygotskij att en individs kognition utvecklas i interaktion 

mellan individer men också att den kultur och/eller den kontext som interaktionen utförs i har 

betydelse för barnens lärande och utveckling. I samspel med en vuxen sker lärandet genom att 

barnet först iakttar och försöker förstå den vuxnes handlingar för att sedan internalisera dessa. 

Handlingarna kan sedan återges i lek med andra fast då oftast i ett utförande som bygger på 

barnets minne av det som skett istället för den exakta händelsen.51 Detta förfarande kan starkt 

kopplas till flera av de rollekar som ofta förekommer på förskolan där användandet av kulturella 

redskap såsom olika artefakter förstärker barnens handlingar i leken. Genom dessa redskap 

medierar sedan barnen sina erfarenheter i leken.  

                                                 
50 Säljö (2000), s. 130 
51 Evenshaug & Hallen (2001), s.136 
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Vygotskij menar också att just kreativiteten har en stor betydelse när barnen ska ta dessa 

händelser ur minnet för att skapa något nytt av det. Denna kreativa förmåga kallas fantasi vilken 

han menar hör ihop med verkligheten och tolkning av denna. Ofta uttrycks denna kreativitet och 

fantasi i leken där barnen tolkar och återupplever sina upplevelser och ofta framhävs de moment 

som anses typiska för själva handlingen.52  

Även Löfdahl menar att just kommunikation mellan individer har stort fokus inom det 

sociokulturella perspektivet och även hon påpekar kontextens betydelse.  Hon menar att ett barn 

i förskolan skapar sin mening i interaktion med de övriga förskolebarnen inom de sammanhang 

som aktiviteter i förskolan utgörs av och att detta leder till en utveckling hos barnet. Att 

kontexten har så stor betydelse menar hon på har gjort att barns utveckling inte längre ses som 

universell utan att de olika kulturella förutsättningar vi har därmed också medierar våra kulturella 

redskap på olika sätt. 53 För att tydliggöra Löfdahls resonemang väljer vi att ge er ett exempel som 

går att koppla till barn i förskolan.  

Genom att visa upp en spade för ett barn som för första gången sitter i en sandlåda innebär 

inte detta automatiskt att barnet vet hur redskapet ska användas om det inte har någon tidigare 

erfarenhet av det. Hade barnet däremot fått en sked i handen hade kanske intentionen med 

redskapet varit tydligare eftersom barnet troligtvis använt en sådan vid ett tidigare tillfälle i en 

annan situation/kontext. Här krävs en aktiv handling som medierar redskapets betydelse för 

barnet vilket då också leder till en kognitiv utveckling. T.ex. genom att visa barnet hur spaden ska 

användas för att gräva med. 

Många gånger kan olika artefakter få en helt annan betydelse i barnens lek genom att de 

transformerar föremålet till att föreställa något som passar in i deras lek vid det aktuella tillfället. 

Genom denna transformation kunde artefakterna ges egenskaper och då representera andra 

fenomen än det ursprungligen var tänkt för. Artefakten som transformeras kan t.ex. vara en 

kaplastav som i leken blir en sked, en spade eller en del av en väg eller en kotte som blir ett djur 

osv.54 

3.7. Centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de begrepp som vi funnit vara centrala i vår studie. Mediering och 

kulturella redskap berörs mer övergripande för att ytterligare visa på hur samspel mellan olika individer samt 

mellan individer och miljö ur ett mer teoretiskt perspektiv. De övriga två kommer i en högre grad utgöra våra 

analytiska verktyg när vi framöver redogör för vårt empiriska material. 

                                                 
52 Vygotskij (1995), s. 9 
53 Löfdahl (2002), s.11ff  
54 Nelson & Svensson (2005), s.10 
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3.7.1. Mediering 

 

Säljö förklarar begreppet mediering genom att visa på hur en människas tänkande växer fram ur 

och färgas av den sociala praktik och kultur som denne ingår i. Han visar också på hur detta inte 

kan ske oberoende av de fysiska och intellektuella redskap vi använder oss av. Verkligheten 

medieras till oss genom olika sociala, kulturella och språkliga redskap vilka ger oss möjlighet att 

tolka vår omvärld på ett sätt som gör att vi kan få samma förståelse för ett objekt trots att vi har 

skilda erfarenheter av det.55 

Ett annat sätt att närma sig begreppet på är Smidts tolkning om hur vi ska förmedla de tankar 

och idéer vi har om omvärlden så gör vi det med hjälp av olika symboler och tecken. Här tänker 

hon i likhet med Vygotskij att mediering är något som utvecklar människans tänkande.56 

Vygotskij menar att när vi lär i samspel med andra kan vi internalisera det i oss själva och sedan 

utnyttja det vid ett senare tillfälle och i ett nytt sammanhang eftersom vi utvecklat vårt tänkande i 

förhållande till det vi tidigare lärt oss.57 

3.7.2. Kulturella redskap 

Kulturella redskap kan enligt Vygotskij definieras som många olika saker och några av dessa är 

exempelvis språk, symboler och artefakter och gemensamt för dessa är att de kommunicerar 

något till oss. Kulturella redskap gör att en människas tänkande sker snabbare och det är 

redskapen som utför arbetet istället för de medfödda processerna som finns hos en människa. 

Dessa medfödda tankeprocesser försvinner sedan ur vårt minne i takt med att vi utvecklar och 

använder oss av dessa redskap.58 Begreppet kulturella redskap förklarar Vygotskij är en metod 

som används vid hantering av tänkande och problemlösningar. Redskapen är inte medfödda utan 

de är något människan lär in och använder sig av allt eftersom människan deltar i fler sociala 

handlingar. 

Det som kännetecknar kulturella redskap är att vi kan se dem framför oss även om de inte 

längre finns där. Barnen kan t.ex. minnas ett samtal de hade med en fröken för en vecka sedan 

eller en artefakt de sett för några dagar sedan.59  Ett barns agerande kan förklaras som att de 

använder sig av redskap som de lärt sig av vid tidigare tillfällen. Först och främst så används 

redskapen för att samordna olika erfarenheter men senare börjar barnen också använda sig av 

redskapen till att skapa förståelse och bilda sig ett nytt sammanhang där deras kognitiva 

utveckling ökar.60  

                                                 
55 Säljö (2000), s.80 
56 Smidt (2010), s.43 
57 Bråten & Thurmann-Moe (1996), s.106 
58 Smidt (2010), s.56ff  
59 Smidt (2010), s.44 
60 Wrethander-Bliding (2007), s.67 
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Vi väljer att redovisa för artefakter nedan som ett separat begrepp eftersom detta är fokuserat i några av våra 

frågeställningar där övriga kulturella redskap inte ges samma utrymme. 

3.7.3. Förskolans fysiska utformning och miljöerbjudande  

Tidigare forskning visar att miljöns fysiska utformning på förskolan spelar en viktig roll när 

det kommer till att främja barnens utveckling och lärande. Till den fysiska utformningen hör den 

faktiska miljön i vilken förskolans exteriör och interiör samt dess inredning i form av fasta 

inventarier ingår.61 Rummets fysiska utformning och vilken betydelse den har för barns lek är 

dock ännu ett ännu relativt outforskat ämne men den forskning vi hittat tyder på att den bör 

fungera som ett stöd för pedagogen i den verksamheten och att den även måste vara 

stimulerande. Barnens samspel med den fysiska inomhusmiljön möjliggörs om det finns tillgång 

till löst material såsom kuddar och madrasser m.m. vilket ger barnen möjligheter till att ändra om 

i miljön på förskolan så att det passar den lek som leks för tillfället.62 Barnen ska kunna möblera 

om och utnyttja alla rum under den dagliga verksamheten vilket gör att de blir delaktiga i sitt 

lärande. Detta ställer krav på att förskolan är flexibel och kan ändra om i miljön utefter barnens 

intresse och verksamhetens planering menar Björklid.63  

 

Beroende på om förskolans har ett bra eller mindre bra miljöerbjudande kan det få olika 

konsekvenser för barnens lek. Om utrymmena är små så kan det leda till att det blir en stökig och 

bullrig vardag för barnen men om de istället är större så leder det till att barnen kan sprida ut sig 

på ett bättre sätt. Det kan innebära att barnen utsätts för en mindre hektisk vardag på förskolan. 

Barnen ska ha rörelsefrihet och ytor för att kunna leka med hela kroppen samtidigt som de ska 

finnas möjlighet för dem att dra sig undan och leka lugna lekar enskilt eller tillsammans med 

andra.64 Davidsson menar att miljöerbjudandet och de kulturella redskap som erbjuds i rummen 

ofta förmedlar till barnen vilka aktiviteter som rummen är tänkta för.65  

 

När Mårtensson talar om miljöerbjudande i utemiljön menar på att små barn redan från början 

kan se om de sakerna som erbjuds dem i utemiljön är hanterbara för dem. I och med det vet de 

oftast vad redskapen har för användningsområden. Det innebär också att samspelsmöjligheterna 

som skapas i omgivningen utvecklas i takt med barnet då deras förståelse för redskapen är 

gemensam i många fall.66 Affordancebegreppet avser att visa på hur viktigt det är att miljön 

utomhus utformas på ett för barnen användbart och utmanande sätt. Det bör finnas flera olika 

                                                 
61 Björklid (2005), s.21 
62 Björklid (2005), s.11 
63 Björklid (2005), s.39 
64 Björklid (2005), s.38ff  
65 Davidsson (2008), s.39f 
66 Mårtensson (2009), s.168 
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ytor av varierande storlek för barnen att leka på. En tillräcklig mängd varierande material och 

redskap möjliggör för samspel och lek mellan barnen. Lek utomhus behöver inte nödvändigtvis 

inte bara vara vilda lekar utan barnen bör kunna varierar mellan lugna och vilda lekar. Detta 

betyder att det måste finnas möjligheter för dem att sätta sig ned och vila och samtidigt ska det 

finnas plats för dem att springa omkring.67 

3.7.4. Kulturella redskap i form av artefakter (leksaker och lösa inventarier) och 

naturmaterial 

Med artefakter menas enligt Säljö de fysiska redskap, tillverkade av mäniskan, som vi använder 

oss av i vår vardag och genom vilka vi medierar våra inneboende kunskaper och erfarenheter. 

Denna tolkning överensstämmer även med Vygotskijs68 definitioner av kulturella redskap. Dessa 

artefakter kan vara olika redskap, verktyg, fortskaffningsmedel, de och så enkla saker som 

leksaker.69 Han menar också på att dessa leksaker t.ex. en spade, en nalle eller någon annan leksak 

som barnen använder i leken till att lösa praktiska problem eller mediera erfarenheter med har 

betydelse för barnens utveckling och lärande.70 Dagens leksaker förställer oftast någonting som 

redan finns i den verkliga världen och i och med det finns det redan innan en föreställning om 

vad leksaken ska användas till. Detta gör att barnet kan göra erfarenheter genom att använda 

artefakterna på ett liknande sätt som de sett andra göra och därmed utveckla sina kunskaper.71   

Men även om det finns föreställningar om vad leksaken ska användas till så är det inte alltid att 

barnen följer det rådet utan många av de föremål som barnen leker med kan förvandlas till något 

annat. En spade kan t.ex. bli till en stjärtlapp och en kaplastav kan användas som en del av en 

bilbana.72 

De leksaker som finns representerade på en förskola är oftast föremål som finns 

representerade i hemmet men de är väldigt neutrala och kanske inte alls så spännande. I hemmet 

finns ofta leksaksvapen och tvspelsfigurer vilka däremot inte finns representerade på förskolan. 

Förskolorna väljer att erbjuda barnen pedagogiska leksaker och material som ska locka till lärande 

och utveckling. 73  

 

När det gäller naturmaterial på förskolegården menar Pia Björklid på att en bra tillgång till löst 

material gör att gården blir mindre statisk och detta innebär att barnen därmed kan förändra 

miljön efter leken från ett tillfälle till ett annat.74 Norén-Björn menar på att löst naturmaterial är 

                                                 
67 Mårtensson (2009), s.168ff  
68 Smidt (2010), s.56ff 
69 Säljö (2000), s.29f 
70 Säljö (2008), s.118 
71 Nelson, Nilsson (2002), s.35 
72 Nelson, Svensson (2005), s.34f 
73 Nordin- Hultman (2004), s.55f 
74 Björklid (2005), s.39 
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en mycket viktig tillgång på förskolan och genom detta material kan barnen i leken transformera 

föremålen.75 Tillgången till löst naturmaterial förändras dock med årstiderna eftersom sanden på 

vintern inte går att gräva i, pinnar och stenar fryser fast eller göms i snö osv.76  

                                                 
75 Norén-Björn (1993), s.114f 
76 Sandberg & Vuorinen (2008), s. 30 
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1. Syfte:  

Hur samspelar barnen med miljön i förskolan och hur använder de olika kulturella redskap i den 

fria leken i förskolan? 

4.2. Frågeställningar: 

Hur utnyttjar barnen det miljöerbjudande som de möter inomhus? 

Hur utnyttjar barnen det miljöerbjudande som de möter utomhus? 

Hur använder barnen artefakter i leken inomhus? 

Hur använder barnen artefakter i leken utomhus? 

Går det att se skillnader i hur barnen samspelar med artefakter/miljön inomhus och utomhus? 
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5. Metod 

5.1. Metodval 

Här kommer vi precisera de metodval vi gjort samt belysa fördelar och nackdelar med dessa samt redovisa för 

det urval vi gjort innan vi påbörjade vår dokumentation. Även själva genomförandet kommer beskrivas. 

5.1.1. Observation  

Vi har valde att använda oss av direkta observationer av barn i fri lek och dessa observationer 

genomfördes både inomhus och utomhus. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

är observationer en mycket bra datainsamlingsmetod att använda sig av när forskaren vill studera 

processer och/eller strukturer av handlingar som involverar små barn vilka har svårt att uttrycka 

sig verbalt.77  

Då vi hade för avsikt att studera barn i förskolan, mellan ett och fem år gamla, var valet av 

metod därför relativt självklart med tanke på den begränsade tid vi hade till förfogande. Även om 

flertalet av barnen troligtvis hade kunnat svara på våra frågor vid en eventuell intervju anser vi att 

tiden var för knapp både vad det gällde själva insamlandet av datamaterial samt att analyserandet 

av två skilda dokumentationer hade tagit för lång tid i anspråk under efterarbetet. 

 

Vi valde att vara fullständiga observatörer för att på minsta möjliga sätt påverka barnen i deras 

lek med tanke på den auktoritära roll vi vuxna ofta utgör. Vi ville dock att barnen i förväg var 

medvetna om varför vi var där och studerade dem med en förhoppning om att de på så sätt 

skulle bli färre avbrott i leken pga. att de hade frågor till oss om videokameran, vårt filmande osv. 

Till vår fördel kan sägas att alla barnen på förskolan var vana vid att bli dokumenterade av 

pedagogerna varför själva filmandet inte sågs som något nytt eller särskilt spännande för dem. 

Detta förfarande med en öppenhet av det vi gjorde där men att vi samtidigt på intet sätt deltog i 

verksamheten kallas enligt Bjørndal för observation av första ordningen.78  

 

Observationerna genomfördes i en avgränsad och specifik miljö som varje förskola utgör och 

vi eftersträvade att ha ett öppet sinne för att kunna registrera allt som skedde under barnens fria 

lek. Vi har valde därför att använda oss av observationer med en låg struktur eftersom vi i 

efterhand ville kunna gå igenom materialet med större flexibilitet och utan begränsningar då detta 

lätt hade kunnat leda till att vi missat viktiga händelser som kunde ha påverkat vårt resultat. Om 

                                                 
77 Esaiasson m.fl. (2007), s.344 
78 Bjørndahl (2005), s. 43 
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vi hade haft ett förutbestämt observationsschema hade det troligtvis gjort att vårt fokus varit låst 

på just dessa punkter och vi hade på så sätt kunnat missa väsentliga händelser som kanske hade 

betytt mycket för våra senare analyser. 

5.1.2. Videoinspelning 

Under observationerna valde vi att göra videoinspelningar för att i efterhand kunna gå igenom 

materialet på ett mer noggrant sätt och därmed kunna fylla i de luckor som lätt uppstår vid en 

observation där fältanteckningar görs parallellt. Pramling-Samuelsson och Lindahl anser att 

videoobservationer ger ett större djup åt observationer samt en möjlighet att registrera mer än 

enbart själva lekens förfarande och innehåll vilket gör den mer värdefull. Här kunde vi t.ex. även 

observera mindre uttalade kommunikationsmönster som t.ex. ansiktsmimik eller tonfall, vilket 

gjorde att vi kunde tolka situationen mer noggrant än i en traditionell observation där vi som 

observatörer måste släppa barnen med blicken för att samtidigt kunna föra anteckningar.79 

 

Det var också viktigt att ta aspekter som kameravana, inspelningsförhållanden och kvalitet på 

utrustningen i beaktande eftersom det kunde ha stor betydelse för resultatet av inspelningarna 

vilket sedemera även hade haft betydelse även för vår tolkning och analys av empirin. 

  

Enligt Lindahl och Pramling-Samuelsson finns det ett par kriterier som bör övervägas noga 

innan inspelningarna startar och dessa är: 

 att i förväg veta vad som ska vara i fokus 

 fokusera tillräckligt länge på samma situation 

 flytta kameran sakta 

 stå gärna en bit ifrån det man filmar 

 vänd kameran från istället för mot ljus 

 vara medveten om att allt ljud går in urskiljningslöst 

 ljud inte går att uppfatta om inspelningen sker på för långt avstånd80 

5.2. Urval 

Vår studie genomfördes på en liten förskola i utkanten av en större stad. På den aktuella 

förskolan fanns vid den aktuella tidpunkten 40 barn och sju pedagoger fördelat på två 

syskonavdelningar. Förskolans innemiljö och arbetssätt är inspirerad av Reggio Emilia och de 

arbetar aktivt för Grön Flagg samt prioriterar daglig utevistelse oavsett väder.  

Under tisdagar, onsdagar och torsdagar är barnen under halva dagen uppdelade i 

åldersanpassade grupper vilket gjorde att vi kunde observera stora och små barn både 

                                                 
79 Lindahl & Pramling-Samuelsson (1999), s.36 
80 Lindahl & Pramling Samuelsson (1999), s.43 
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tillsammans samt var för sig. Vi valde att observera barnen som grupp och inte som enskilda 

individer och vi fokuserade inte heller på en viss åldersgrupp eftersom samtliga barn som 

förekommer i studien gick på syskonavdelningar och därför inte delas upp åldersmässigt utom 

vid speciella utvalda aktiviteter på förskolan. De hade oftast öppet mellan de båda avdelningarna 

vilket gjorde att barnen relativt fritt kunde välja vilken avdelning de vill vara på förutom vid vissa 

styrda aktiviteter.  

5.3. Genomförande, bearbetning och analys 

Under en veckas tid genomförde vi dessa observationer på förskolan där vi gjorde 

filminspelningar för att få så mycket material som möjligt att bearbeta. Detta resulterade i ca 10 

timmars råmaterial vilket vi sedan bantade ner till att omfatta ca sju timmar av inspelningar med 

rena lekepisoder av varierande längd. De episoder vi sållade bort var lösryckta delar vilka inte 

innehöll sekvenser av lek vilka kommit med då vi vid vissa inspelningar använde oss av stativ och 

därför inte kunde sätta på och stänga av kameran hur som helst utan den fick rulla på. Vid 

insamlandet av empiri och sedemera vid utsållandet av de åtta episoderna gjorde vi ett urval som 

grundade sig på vår uppfattning om att dessa episoder innehöll så mycket aktivitet att vi kunde 

utläsa något av värde i dem. Vi valde episoder där barnen i leken visade på ett tydligt samspel 

med miljö och/eller de artefakter som fanns att tillgå i deras närhet samt att episoderna innehöll 

dialoger mellan barnen. Vi anser att just dialogerna kunde tillföra vår insamlade empiri mer djup 

samt att vår förståelse för barnens agerande skulle ökas. 

Dessa gick vi sedan igenom tillsammans för att gemensamt välja ut fyra episoder från vardera 

inne- samt utemiljö. Dessa episoder valde vi som vi tidigare nämnt ut baserat på att de innehöll 

en dialog mellan barnen vilket gjorde att vi ansåg att vi lättare skulle kunna tolka barnens 

agerande genom. När detta väl var gjort delade vi upp arbetet så att Sandra ansvarade för 

utomhusepisoderna medan Anette ansvarade för inomhusepisoderna. Vi skrev enskilda 

transkriberingar samt analyser av dessa för att sedan gemensamt gå igenom det vi gjort innan vi 

tillsammans författade den avslutande diskussionen och konklusionen. Analyserna gjordes med 

utgång i de centrala teoretiska begrepp vi kunnat urskilja under arbetets gång. Detta för att 

underlätta förståelsen av vad vi ville få ut av studien för läsaren. Den gemensamma genomgången 

gjorde vi för att få ett enhetligt språk i uppsatsen samt för att se till att formalia och grammatik 

var korrekt. Att ta del av varandras enskilda delar var också av stor betydelse för den avslutande 

diskussionen. 

5.4. Etiska aspekter 

De etiska krav som vi har tagit hänsyn till i vår studie är: 
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Informationskravet – dvs. att samtycke efterfrågades från barnen och även från samtliga 

föräldrar om vi fick göra observationer samt videofilma dem. Detta även om vår studie inte var 

av etiskt känslig karaktär. Vi berättade även att alla namn och platser skulle bli fingerade i vårt 

dokument. Vi ansåg det vara moraliskt riktigt eftersom barnens ålder understiger 15 år. Därför 

hade vi i förväg skickat ut ett brev till samtliga föräldrar vilket de fick läsa igenom och därefter 

skriva under om de ansåg att det vara ok att deras barn deltog i studien. När det gäller barnen så 

frågade vi varje gång vi skulle filma barnen om det var ok och märkte vi att något barn inte ville 

vara med så avbröt vi observationen och bytte observationsobjekt. Med märkte menar vi att de 

försökte undkomma kameran genom att förflytta sig ur fokus eller helt enkelt sa till oss att de inte 

ville vara med. 

 

Samtyckeskravet – att barnen visste om varför vi var där och att vi på intet sätt ingick i 

personalstyrkan men också att vi inte var där för att bedöma eller värdera deras agerande eller 

aktiviteter. De informerades också om att deras deltagande i våra studier var helt frivilligt och att 

de kunde säga nej till fortsatta observationer när som helst.  

 

Se brevet som bilaga 3 

 

Konfidentialitetskravet – för oss var det mycket viktigt att alla barn, föräldrar och även 

personal var införstådda med att alla namn på personer samt platser skulle bli fingerade för att 

ingen information, som eventuellt publiceras/delges utomstående som inte deltar i studien, skulle 

kunna härledas till personer eller platser som omnämns i studien. Det inspelade materialet 

förvarade vi så att inga utomstående kunde komma över det och det var enbart vi två som kom ta 

del av det innan det efter den obligatoriska ventileringen av arbetet i januari efter vilken materialet 

kommer att raderas från de enheter de sparats ned på. 

 

Även det fjärde etiska kravet, nyttandekravet, blev vi tvungna att ta hänsyn till då vi genom 

att ta det i beaktande försäkrar berörda parter om att det empiriska material vi samlar in inte 

kommer att användas till annat än vår studie.  

Vi frågade däremot berörd personal om de önskade en kopia av vårt arbete för att även de 

skulle kunna ta del av studien i ett eventuellt utvecklande syfte. En kopia på arbetet bör enligt oss 

även finnas tillgänglig för de föräldrar som önskar ta del av den studie som deras barn deltagit i 

även om de på intet sätt kommer kunna urskilja deras egna barn i den sammanställda rapporten.81  

                                                 
81 Vetenskapsrådet (2002), s. 7ff & Bergström, 2013-09-17 
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5.5. Reflektion över metod och arbetets giltighet 

Anledningen till att vi gjorde dessa videoobservationer var för att vi i efterhand skulle kunna 

utvärdera och analysera dessa på ett djupare plan än vad en ren observation med fältanteckningar 

skulle kunna göras. Enligt den text av Lindahl & Pramling-Samuelsson som vi använde oss av var 

det några faktorer vi borde tänka extra på när vi sammanställde ett resultat med tillhörande 

analys. Det krävdes att vi kunde reflektera över det vi sett samt att vi skulle kunna hitta de 

aspekter som var våra egna förgivettaganden. D.v.s. saker som vi hade tolkat som normgivande 

för hur vissa lekar startas, genomförs och avslutas. De menade också att vi som observatörer var 

tvungna att anlägga ett visst perspektiv på våra observationer samt leta efter mönster och tecken 

som kanske stred med våra förgivettagande eller som kanske rent utav stärkte dessa. Det var först 

när vi gjort detta som vi skulle kunna finna en innebörd samt mening med det vi hade observerat 

genom att vi skaffat oss belägg för att det vi observerat var möjligt att verifiera eller falsifiera.82 

 

När det gäller videoobservation som metod har vi funnit att det finns flera aspekter som är 

viktiga att ta hänsyn till när det gäller både själva inspelningarna samt analyserna av dessa. Med 

hjälp av en videokamera kan fokus på det som man avser att observera begränsas vilket vid en 

vanlig observation skulle vara svårt med all den aktivitet som hela tiden finns närvarande i 

rummet. Vid användande av stativ eller om videokameran står uppställd på ett bord eller dylikt 

kan filmaren släppa det som observeras med blicken utan att det blir ett glapp i observationen om 

barn som inte deltar kräver uppmärksamhet.83 

 

                                                 
82 Lindahl & Pramling-Samuelsson (1999), s.56 
83 Lindahl m.fl. (1999), s.38 
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6. Resultat och analys 

När vi författade våra transkriberingar valde vi att redovisa dessa var för sig i två block där det 

ena berör lek och miljö inomhus medan det andra berör detsamma i utomhusmiljön. Därefter 

ansåg vi att genom att först analysera blocken var för sig skulle vi få ett bättre analysresultat utan 

en massa upprepningar vilket det säkert hade blivit fallet om vi gjort separata för varje episod. 

För att underlätta förståelsen av varje transkribering gjorde vi en transkriberingsmall där vi 

redogjorde för exempelvis pauser, höjda röster, skrik samt ohörbart tal m.m.  

 

Jämförelser kommer att göras mellan de olika blocken men de kommer att redovisas först i 

diskussionsdelen. Jämförelserna kommer till stor del sedan utgöra basen i diskussionsdelen då 

vårt syfte med arbetet var att se de eventuella skillnader som förekommer mellan lek i utomhus 

och inomhus miljö. Vi börjar dock med två beskrivningar av dels inomhusmiljön samt även av 

utomhusmiljön. 

 

6.1. Beskrivning av förskolans inomhusmiljö 

Förskolan som vi utfört vår studie på är en liten förskola som består av två avdelningar. Vi har här valt att 

kalla den ena för den röda avdelningen och den andra för den blå avdelningen. Förskolan har idag sammanlagt 

fyrtio barn i åldrarna ett till fem och här arbetar sju pedagoger. 

 

När du kommer in på förskolan så möts du av ett stort kapprum där alla barn har varsin hylla 

och krokar att hänga upp sina kläder på. Efter kapprummet så kommer det stora allrummet där 

det finns ett öppet kök och tre bord som är utplacerade i rummet. Här intar barnen och 

pedagogerna sina måltider men borden används även när barnen vill rita eller spela spel. Det 

finns även mindre rum direkt till vänster när du kommer in i allrummet som kallas ateljén där allt 

material finns tillgängligt på en nivå där barnen själva kan nå det. I anslutning till detta ligger det 

stora lekrummet där barnen kan leka med madrasser, åka rutschkana samt de här även har 

möjlighet att stänga dörren för att få en lugn stund. Det tredje rummet är ett litet lekrum där det 

finns lite bilar och en trekantig madrass där barnen kan sätta sig och läsa böcker.  

 

Mellan de båda avdelningarna finns ett personalrum som är avsett för vila eller rast samt att 

det även används vid samtal med föräldrar och som ett arbetsrum för pedagogerna.  

 

Den andra avdelningen är uppbyggd precis som den första fast spegelvänd. De tre små 

rummen har där också andra användningsområden. Det ena rummet är ett snickarrum där barnen 
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kan hamra, spika och såga. Det andra rummet är ett lekrum/byggrum där barnen kan bygga 

bilbanor och annat som faller dem in. Det tredje mindre rummet är ett ”hajrum” där barnen har 

målat en stor plansch om havets alla fiskar. I det stora allrummet har de förutom köket och de tre 

matborden i varsin ände byggt upp en mindre kiosk respektive ett litet hus gjorda av kartong och 

spånskivor där barnen ofta uppehåller sig då det är fri lek inomhus. 

 

Se skiss av förskolan som bilaga 1 

6.2. Beskrivning av förskolans utomhusmiljö 

Förskolegårdens utformning är väl tilltagen då den består av både blandad och kuperad terräng. Där finns 

asfalterade ytor som lämpar sig för cyklande och bandyspelande. Det finns även flera större gräsbelagda ytor där 

barnen kan springa omkring och spela fotboll eller leka lekar.  

 

Gården är omgärdad av ett staket och på entrésidan intill staketet har förskolan pallkragar där 

de odlar sina egna grönsaker under våren och sommaren samt ett litet skepp som lockar till olika 

lekar med seglar- eller pirattema.  

 

Vid gaveln på ena huset finns två stora sandlådor som vid tidpunkten för studien är väldigt 

populära då de till den ena har fri tillgång till vatten via en tappkran på huset. Detta innebär att 

den sandlådan är mycket populär bland samtliga barn och tillsammans med pedagogerna har de 

byggt ett rörsystem som leder vattnet från huset till sandlådan. Bredvid denna sandlåda finns det 

en stor backe ner till en större gräsyta som används flitigt som pulkabacke under 

vintermånaderna. Nedanför backen som är riktad mot gårdens bakre del finns det ett mindre 

buskage med några större träd samt en mindre kulle. Vänds blicken upp mot framsidan syns en 

större kompisgunga samt en rutschkana och några mindre buskage. På sandlådegavelns motsatta 

sida finns det ett vindskydd där barnen har byggt en kiosk och de har även gjort om ett bord till 

ett hus. 

 

Bakom huset finns det en grusgång som löper från gavel till gavel och mellan den och husets 

baksida finns en plattbelagd yta där de mindre barnen sover efter lunchen. På motsatt sida av 

grusgången finns en brant backe som är full med stora stenar vilket i vilken barnen kan klättra i.  

 

Se skiss av gården som bilaga 2 
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6.3. Transkriberingsmall 

Lång paus  _ _ _ _ 

Kort paus  _ _ 

Mumlar ohörbart {  } 

Viskar  -  - 

Höjer rösten  <  > 

Skriker  Versaler 

Flera talar samtidigt + +  

Händelser utan tal [  ] 

 

6.4. Episod 1 – Inomhus – Byggrummet 

Två barn, Kalle (5) och Emma (5), vilka ofta brukar leka tillsammans är i byggrummet på den 

blå avdelningen. Rummet har i ena änden en öppen byrå där backar med kaplastavar och träbitar 

i skumplast står uppställda. Mittemot står tre garderober varav en saknar dörr. Väggarna består på 

den nedre delen av furufärgad träpanel och den övre delen är vitmålad och på golvet ligger en 

stor rund blå matta. Med hjälp av kaplastavarna och träbitarna bygger de en modell av en stad. 

De bygger vägar, hus och parkeringar samt en del tunnlar.  Under episoden kommer Kasper (5) 

in i rummet också. 

 

Emma: Här bygger _ _ mm, vi vägen. Blomaffären _ _ kolla rå![Tittar mot Kalle för att se om 

han noterat det hon sagt] 

Kalle: {mmm}_ _ _ _ gör det.[Svarar utan att titta upp]. 

Kalle: För här är ju Ica och där e leksaksaffären. <Den måste vara med!> 

Emma: Å här är en vändplan och när man vänt där får man bara köra åt det hållet [pekar på 

vägen som leder åt höger]. Fast den är ju egentligen mycket längre _ _ men det får inte plats. 

Emma: <Och här ska mamman parkera du vet!>  

[Båda leker vidare under tystnad en stund. Kalle sitter och bygger något vid garderoberna vid ena 

väggen medan Emma rör sig runt det redan färdigbyggda centrumet.] 

Emma: Nu ska vi åka vidare. [Emma hoppar över bygget bort till kalle.] Kommer du efter med 

din bil eller åker du med mig? 

Kalle: Mmm  _ _  Jag åker med dig då. [Kalle tittar upp på Emma, tar sin bil i handen och följer 

efter Emma bort mot byrån på motsatta sidan av rummet.] 
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[Kasper kommer in i rummet och betraktar leken. Han ber inte om att få vara med och blir heller 

inte tillfrågad av Emma och Kalle. Han sätter sig nedanför fönstret i närheten av bygget 

Emma: På den här vägen får man inte köra fort.[Pekar på en mindre väg av kaplastavar som är 

väldigt smal.] 

Kalle: < Nä för här står det 50 på den här skylten>![Pekar på en träbit vid sidan av ”vägen”] 

Emma: När för står det 50 så får man inte köra fortare _ _ faktiskt får man inte de! 

[Kasper har rest sig och följt efter de båda andra barnen i deras lek utan att göra anspråk på att få 

vara med och de fortsätter att ignorera honom].  

Emma: Ska du fortsätta köra med mig? Eller åker du själv efter mig? [Emma tittar mot Kalle 

som återgått till sitt bygge vid garderoberna.] 

Kalle: Ok _ _ _ _ äh jag vill inte leka mer. [Kalle reser sig upp och lämnar rummet medan Emma 

slår sig ner på mattan och fortsätter köra ca 30 sekunder till innan hon också lämnar rummet. 

Kasper tittar på oss och går sen efter de andra ut. 

 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar miljöerbjudandet i rummet 

Miljöerbjudandet i rummen har stor betydelse för i vilken mån barnen stimuleras i leken och 

det är genom denna stimulation som deras fantasi och kreativitet får sitt utlopp.84  Emma och 

Kalle gör här den runda mattan i rummet till sin centrala utgångspunkt i leken på vilken de bygger 

upp sin stad. Valet av plats gör att de dels får en god överblick över bygget och dels att de kan 

röra sig runt det obehindrat. Hade det varit placerat utanför mattan hade de blivit tvungna att 

sträcka sig över alltihopa för att kunna bygga upp samt även i ett senare skede för att kunna köra 

bilarna på den andra sidan. Risken hade då varit överhängande att de av misstag hade råkat rasera 

delar av bygget. Den centrala platsen gör även att ljuset från fönstren på två av väggarna 

genererar en väl upplyst plats och mattans sträva yta gör att det blir lättare att montera 

kaplastavar och klossar stadigare än om de placerats på det glatta golvet. Placeringen av 

garderoberna och byrån där artefakterna förvaras gör att övriga ytor blir svåra att utnyttja i lek 

som kräver utrymme samt förflyttning vilket Emmas och Kalles lek gör. 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar artefakter i rummet 

De artefakter som erbjuds dem i rummet består av kaplastavar, klossar och leksaksbilar och 

Emma och Kalle väljer här att utnyttja alla dessa olika artefakter i sin lek. Under den 

konstruerande processen märks det hur Emma och Kalle samordnar olika erfarenheter de har av 

städer, vägar samt de omgivningar som dessa ingår i för att kunna skapa sig en gemensam mening 

i leken. De förhandlar om vad som ska vara vart men Emma är den som gör störst verbalt 

anspråk på hur konstruktionen ska se ut medan Kalle är den som utför det mesta av byggandet. 

Detta visar på hur de använder sig av olika kulturella redskap där Emma använder språket till 

                                                 
84 Björklid (2005), s.11 
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störst del medan Kalle använder sig mer av artefakter.85 När det gäller själva artefakterna så 

använder de sig av både fantasi och kreativitet när de transformerar kaplastavar och klossar till 

delar av vägar och hus. Vi tror oss kunna se hur de genom att tolka tidigare erfarenheter och 

reproducera dessa skapar en mening genom de kulturella redskap, i vilka språk och artefakter 

ingår, som de använder sig av i leken.86 

6.5. Episod 2 – inomhus – hajrummet 

I hajrummet befinner sig Lena (4), Lovisa (4) och Leila (4) och de håller på att ställa upp några 

madrasser som väggar i till en inhägnad. Det visar sig vara en säng där och vid den aktuella 

tidpunkten är det snart natt. Lena som befinner sig i sängen säger åt de andra katterna att komma 

och lägga sig där med henne och de gosedjur som redan finns där eftersom att de måste sova nu. 

Rummet är ganska litet och ena långsidan täcks av en plansch på en massa olika fiskar medan den 

andra upptas av fönster. 

 

Lena: < Mäh kom då! Vi måste sova för det är snart natt ute! > 

Lovisa: Men katter behöver faktiskt inte sova på natten. De brukar vara vakna då för det säger 

min mamma. 

Leila: {mm} 

Lena: Jo de måste visst sova _ _  alla måste ju sova någon gång [Tittar lite frågande mot oss.] 

Lovisa: Jo men inte mina katter för dom sover på dagen. < I min säng! > 

Lena: < Å hur vet du det då?> Du är ju på dagis på dagen. 

Leila: - Min katt brukar sova i min säng på dagen - Det ser jag på mitt täcke. 

Lena & Lovisa: + Hur kan du se det? Varför då? Kan du visa?+ 

[Lovisa klättrar in i sängen och börjar forma en liten filt som ligger på madrassen.] 

Lovisa: Jo det är liksom en grop i täcket. < Och ibland är det hår i gropen också!> 

[Alla tjejerna börjar nu bädda små gropar i sängen]  

Lena: Men kan dom inte sova både på dagen och på natten? [Tittar frågande på de andra två?] 

Leila & Lovisa: + < Ja så kan vi göra!> + 

 [Tjejerna fnissar och springer sen ut ur rummet.] 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar miljöerbjudandet i rummet 

I detta rum är miljöerbjudandet relativt sparsamt och utgörs enbart av tre madrasser som alltid 

finns i rummet. På väggen mittemot de fönster som täcker nästan hela långsidan sitter en stor 

plansch med många olika sorters fiskar på. Flickorna utnyttjar här miljöerbjudandet i form av 

madrasserna och gör dem till den centrala delen i leken. Madrasserna är flyttbara vilket gör att de 

                                                 
85 Smidt, (2010) s. 56ff; Wretander-Bliding (2007), s. 67 
86 Löfdahl (2002), s.40; Vygotskij (1995), s.15f 
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kan göra om i rummet som de vill men för att skapa en säng så använder de sig även av två av 

väggarna. Möjligheten för dem att här skapa ett eget rum i rummet och möblera som de själva vill 

gör att de stimuleras och att de inte begränsas till att vara i en viss del av rummet. De väljer själva 

den plats som bäst passar deras ändamål för just denna lek.87 

 

Analys utifrån hur barnen använder sig av artefakter i rummet 

I rummet finns inga artefakter förutom de små tygstycken/ filtar som barnen använder sig av 

för att visa hur det ser ut efter att en katt legat och sovit på täcket i en säng. Därför utgör i detta 

fall deras kommunikativa språk det största kulturella redskapet genom vilket de tolkar tidigare 

erfarenheter av att ha katt och hur samt när dessa sover. För både Lena och Lovisa som båda är 

eller har varit kattägare utgör det inga svårigheter att föreställa sig hur det ser ut i sängen efter att 

katten legat där medan Leila som inte har någon erfarenhet av detta har svårare att se detta 

framför sig. Genom att Lena och Lovisa via artefakterna och språket kan mediera till Leila hur 

detta kan se ut visar detta på hur viktigt språket är som ett kulturellt redskap samt även hur 

användandet av artefakter kan förstärka och förtydliga innehållet för någon som inte har de 

erfarenheter som krävs för att skapa en gemensam mening i leken så att alla känner sig 

delaktiga.88  

6.6. Episod 3 – Inomhus – Stora lekrummet  

Två pojkar, Bertil (5) och Folke (5), leker i ett av de stora lekrummen. De låtsas att den stora 

cirkelformade mattan är en pool och de hoppar och dyker ner i poolen upprepade gånger 

samtidigt som de pratar om vatten, badvett och annat som har med bad att göra. Mot slutet av 

leken kommer Bea (5) in i rummet. 

 

Bertil: Jag ska hoppa i poolen nu! <Akta dig!> 

Folke: Å jag ska göra kanonkulan. <Tjoho!> 

[De båda pojkarna hoppar under ca en halv minut upprepade gånger ner i poolen under tjo och 

tjim men sen verkar Bertil tappa intresset för leken lite och går upp på ”land”.] 

Folke: Kolla mina badbyxor. De har blinkande ljus på sig! _ _ _ _ Ser du det nu när jag 

simmar?[Ligger på mattan och vevar med armarna.] 

[Bertil svarar inte men lägger sig ner bredvid Folke och simmar han med.] 

Bertil: Om det är för djupt ska man ha armpuffar. Å kolla här är stora vågor! <Då måste man ha 

armpuffarna på sig!> [Pekar på den delen av mattan som vetter mot garderoberna.] 

Folke: Jag har inga armpuffar.[Han hoppar upp på land och ställer sig bredvid vattnet.] 

[Bea kommer in i rummet och tittar på pojkarnas lek.] 

                                                 
87 Johansson & Pramling- Samuelsson (2009), s.149; Wallin (1996), s.18f 
88 Löfdahl (2002), s.11ff; Säljö (2000), s.80 
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Bea: Jag är en sjöjungfru så jag kan simma under vågorna. Jättelänge! 

[Bertil och Folke tittar på varandra.] 

Bertil: Men det här är ju en pool. Där finns inga sjöjungfrur _ _ dom finns ju i havet! 

[Folke har under tiden hoppat ner i vattnet och fäktar nu vilt med armarna.] 

Folke: HJÄLP! HJÄLP! <Jag blir biten av en haj!> Den som är modig kan jaga bort den! 

Svea: {Mumlar något ohörbart.} 

Bertil: Åhh det finns ju inga hajar eller sjöjungfrur i en pool ju.[Vänder på klacken och går ut ur 

rummet.] 

[De andra barnen följer strax efter.] 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar miljöerbjudandet i rummet 

När pojkarna kommer in i rummet möts de av en stor, rund blå matta på golvet, några 

garderober längs den vänstra väggen samt en liten rutschkana vid fönstret mitt emot dörren in till 

rummet. När de vill leka att de badar erbjuder den blå mattan en symbolisk föreställning av en 

pool vilken de båda kan skapa sig en gemensam föreställning om. I samspelet dem emellan blir 

miljöerbjudandet i form av den blå matten det som blir den centrala punkten i leken vilken de 

med lätthet kan röra sig runt och därmed hoppa ner ifrån olika håll. Med tanke på att de med 

lätthet kan röra sig runt mattan blir det också lättare för dem att tilldela olika delar av mattan olika 

egenskaper som t.ex. att det är djupt i ena änden. Inom det sociokulturella perspektivet är det just 

samspel mellan individer och hur de i sin tur interagerar och kommunicerar med miljön som 

kännetecknar deras syn på hur lärande kan utvecklas bl.a. i leken.89 När Bertil tenderar att tappa 

intresset för leken kan detta bero på att själva miljön är relativt statisk och oföränderlig vilket 

innebär att barnens kreativitet riskerar att stagnera vilket kan vara en orsak till det förlorade 

intresset. 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar artefakter i leken 

 

I detta rum finns inga artefakter vilket gör att barnens lek bygger på miljöerbjudandet samt på 

de kulturella redskap som språket utgör. Folke försöker kommunicera sin fantasi och kreativitet 

genom detta redskap för att inte Bertil ska förlora intresset för leken.  

 

6.7. Episod 4 – inomhus – allrummet  

Tre barn, Malin (4), Eva (4) och Lotta (5), sitter vid ett av borden i det stora allrummet på den 

ena avdelningen med varsin låtsasmobil i handen. De pratar och diskuterar om de olika 

                                                 
89 Löfdahl (2002) s. 11f; Säljö (2000), s. 130; Sandberg & Vuorinen (2008) s.13 
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funktionerna hos mobilerna samtidigt som de är noga med att visa varandra allt de gör med 

telefonerna.  

 

Malin: Min mobil har många spel som jag kan spela. Roligast är Pettsons uppfinningar! 

Eva: <Det tycker jag också är roligast!> Kolla![Hon pekar på skärmen på sin mobil.] 

Lotta: De har inte jag på min. Jag gillar att spela {mumlar något ohörbart.} 

Malin: Vadå för nått? 

Lotta: <Jamen du vet det där spelet där man åker skateboard!> 

[De båda andra tjejerna nickar instämmande och visar att de förstår vilket spel hon menar.] 

Lotta: Men kan inte ni ställa er där bredvid varandra så får jag ta kort på er? Snäälllla! 

[Eva och Lotta hoppar ner och ställer sig på golvet med armarna om varandra.] 

Lotta: Då tar jag kortet![Låtsas trycka på en knapp.] <Så nu är det färdigt!> Det blev perfekt! 

[Hon ler belåtet.] 

[Eva och Malin går dit för att titta på kortet och nickar sitt godkännande.] 

Eva: Får jag ta ett kort på er nu? Ni kan ställa er som vi. 

[Malin och Lotta ställer sig med armarna om varandra och ler mot kameran.] 

Eva: Ni ska säga bajskorv! 

[Malin och Lotta fnissar först lite men börjar snart skratta hejdlöst och Eva knäpper sitt kort.] 

Eva: <Perfekt!!> Vill ni kolla? 

[Både Malin och Lotta rusar dit och kikar och även detta kort får en godkännande nick.] 

[Alla tre sätter sig vid bordet igen och kikar på sina mobiler.] 

Malin: Jag ska spela Memory nu fast jag ska göra det på den blå avdelningen. 

Eva: Jag ska också spela något på den blå avdelningen. 

Lotta:{mumlar något ohörbart men följer efter de andra två.} 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar miljöerbjudandet i rummet 

När flickorna väljer att sätta sig vid det stora bordet får de dels en bra visuell överblick över 

hela allrummet och de andra rummen på avdelningen samt att de kan sitta bredvid varandra och 

därmed blir deras samspel i leken betydligt lättare än om de suttit på varsin sida. Höjden på 

stolarna och bordet omöjliggör också avbrott från de mindre barnen eftersom dessa inte når upp 

och kan göra anspråk på artefakterna i form av låtsasmobilerna vilket gör att deras lek blir 

skyddad genom valet av den miljö de leker i. För övrigt är det mestadels artefakter som är det 

huvudsakliga fokuset i denna episod vilket redogörs för i nästa analysavsnitt. 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar artefakter i leken  

Det centrala i denna lek är användandet av artefakten, mobilen, samt medierandet av de 

kunskaper de snappat upp hemifrån. Eftersom mobiler är något som tillhör det vardagliga livet 

och iom att pedagogerna inte använder dem för privat bruk inför barnen kommer flickornas 
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erfarenheter från omständigheter utanför förskolan. Det troliga är att de har observerat ett 

beteende hos föräldrar, äldre syskon eller andra människor som de sedan medierar varandra 

genom att härma deras beteende vilket främst visas i de sekvenser där de fotograferar varandra. 

Detta framställs som en kreativ process där de applicerar äldre erfarenheter i ett nytt 

sammanhang.90 Användandet av artefakterna kan också ha haft ett affektivt värde för flickorna 

eftersom en egen mobil skattas mycket högt i dagens läge och iom deras ringa ålder inser de att 

en egen mobil ligger långt fram i tiden för deras egen del.91 Den precision de uppvisar vid 

fotograferingen samt deras verbala uttryck visar dock att just fotografering är något de upplever 

ofta och därför har goda kunskaper om. Idag används mobiler till långt mycket mer än enbart 

samtal och sms och kanske är just fotograferingen av de användningsområden som synliggörs 

tydligast för barnen då föräldrar ofta och gärna vill föreviga sina barn. Fotograferingen har blivit 

mycket mer lättillgänglig iom att mobilerna ständigt utvecklas. 

 

 

6.8. Episod 1 – Utomhus – Pulkabacken  

Det har kommit lite snö och backen nedanför sandlådan är halvt täckt av snö, överst på 

backen så är det bar mark och gräset syns igenom även på dem delarna där snön ligger. Av de 

barn som är på förskolan så har åtta valt att vara i backen. Lea(5), Ville(5), Martin(5), Per(4), 

Rosa(4), Isa(4), Albin(5) och Gösta(3).  

 

Ville: Fröken finns det några pulkor eller stjärtlappar där inne?[Pekar på förrådet] 

Pedagog: Nej dom är tyvärr inte framtagna än.   

[Barnen springer till backen i alla fall och sätter sig ned på rumpan och försöker åka i alla fall. 

Albin, Gösta, Rosa, Isa och Per är dem barn som har galonbyxor på sig och de åker nedför 

backen i en väldig fart. Ville, Lea, och Martin har överdragsbyxor vilket resulterar i att de inte 

kommer någon vart i backen]. 

Lea: Vi kan testa en spade? 

Martin: Okej men dom är ju så _ _ små 

Lea: Vi testar 

[Lea och Martin springer iväg till lådan som står bredvid förrådet plockar fram olika spadar. En 

spade är formad som en grävskopa men den lägger de tillbaka rätt snabbt. Gösta som stått med 

på ett hörn tar den spaden snabbt och försöker åka på den men det ger inget resultat]. 

Martin: Jag tror man kan åka på den här[ Tar upp en grön spade] 

Lea: _ _ Ja vi testar 

                                                 
90 Vygotskij (1995), s.15f 
91 Knutsdotter-Olofsson (1987), s.143f 
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[De går till backen och sätter sig ned på spaden och lyfter fötterna och de kan åka nedför backen 

även om det inte går så snabbt]. 

Lea: Åh det går inge bra 

Martin: Nej 

Lea: _ _ _ _ <Jag vet> 

Lea springer iväg till förrådet kommer snart tillbaks med en röd snöskyffel och sätter sig på den 

och åker nedför backen]. 

Lea: < Iiiiii, kolla jag åker stjärtlapp> 

Martin: < Får jag åka efter dig Lea? > 

Lea: < Det finns flera i förrådet> 

[Martin och Per springer snabbt in i förrådet och kommer tillbaka med varsin snöskyffel de sätter 

sig ned på skyfflarna och åker nedför backen. De andra barnen springer in i förrådet och men 

kommer ut rätt snabbt då det inte finns några snöskyfflar kvar. De tittar besvikna på varandra 

och ställer sig vid sidan av backen och fortsätter att titta på när Lea, Martin och Per åker nedför 

backen]. 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar miljöerbjudandet utomhus 

 

I den här episoden kan man tydligt se hur miljöerbjudandet gör att barnen väljer att vara i 

backen. Snön som fallit under natten gör att barnen istället för att ge upp lockar barnen till att 

använda sin fantasi och kreativitet för att komma på ett sätt att ta sig nedför backen utan redskap. 

Albin, Gösta, Rosa, Isa och Per utnyttjar det faktum att backen lutar samt att deras galonbyxor 

tillåter de att ta sig nedför backen i en önskvärd fart. Backens storlek gör att de kan utföra 

aktiviteten och de kan åka tillsammans utan att behöva vänta på varandra. 92  

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar artefakter utomhus 

 

Lea och Martins byxor gör att dem hindras från att åka i backen då de inte kommer någon vart 

vilket gör att de använder sig av andra artefakter som finns utomhus. Lea föreslår spadar vilket de 

senare testar och de kommer snabbt fram till att de små spadarna inte fungerar och de hittar 

tillslut en spade som gör de möjligt för de att åka i backen. Både Lea och Martin tycker dock att 

det går för sakta och de tvingas tänka om igen. När Lea springer iväg och senare kommer tillbaka 

med en snöskyffel som visar sig fungera på ett önskvärt sätt så har hon använt sig av sin fantasi 

och kreativitet. Hon har utnyttjat en artefakt som i det här fallet var en snöskyffel vars utseende 

hon kopplade till sina tidigare erfarenheter av stjärtlappsåkning. 93 Även då de andra barnen har 

möjlighet att ta sig nedför backen utan redskap så avstannar de sin lek och ställer sig och tittar på 

                                                 
92 Mårtensson (2009), s.168f 
93 Wrethander-Bliding (2007), s.67 
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när Lea, Martin och Per åker nedför backen med sina skyfflar vilket kan tyda på att det är 

önskvärt i leken att ha en artefakt som liknar en stjärtlapp.  

6.9. Episod 2 – Utomhus – Kojan  

Barnen är ute på eftermiddagen och några av barnen har tagit beslag på ett bord som står i ena 

gaveln av huset och har påbörjat ett kojbygge. Olle(5), Nina(5) och Lisa(4) kommer bärandes på 

brädor. 

 

Olle: Ställ brädorna såhär[ställer brädan upp och lutar den mot bordet] 

Nina: [Nickar till svar] 

[Dem går iväg igen och kommer strax tillbaka med mera brädor och dem fortsätter arbetet med 

att få färdigt kojan. När dem är klara så går Nina och Olle in i kojan]. 

Olle: Vet du vad det kostar att { } 

[Nina kommer ut från kojan och går iväg till kiosken som barnen byggt tillsammans med 

pedagogerna för några veckor sedan. Hugo(3) kommer dit och ställer sig och tittar på de andra 

barnen]. 

Nina: Jag jobbar i en affär. VEM VILL KOMMA OCH KÖPA?! 

Olle: Inte jag, jag ska faktiskt bygga med kojan 

Hugo: Jag vill köpa en korv 

Nina: Aa det blir 15 kr 

[Hugo böjer sig ned och plockar upp några stenar som han sedan ger till Nina].  

Lisa: Jag vill ha glass 

Nina: Vad vill du ha för glass då? 

Lisa: Isglass 

Nina: Det finns colaglass om du vill ha och den kostar 10 kr. 

Lisa: <Ja det vill jag ha> 

[Lisa sträcker fram handen och Nina ger henne låtsasglassen och sträcker sedan fram sin andra 

hand]. 

Lisa: Vadå? 

Nina: Jag vill ha pengar för glassen 

Lisa: Oj det glömde jag här får du[Lägger sin hand i Ninas och drar snabbt tillbaka den] 

[Nina böjer sig ned och hittar några kastanjer som ligger bakom kiosken, hon tar en stor sten som 

hon sedan börjar banka kastanjerna med tills de går sönder]. 

Nina: < Kolla det finns tuggummi att köpa om man vill> 

Olle: <Jag vill ha tuggummi> 

Lisa: <Jag med> 

Hugo: <Jag vill också ha det> 
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[Nina delar ut bitar av kastanjer till barnen och de stoppar den i munnen och börjar tugga 

frenetiskt, barnen grimaserar och Nina spottar till och med ut sin bit] 

Olle: Visst var det gott?! 

[De andra barnen nickar till svar och fortsätter tugga, Nina stoppar in en till bit och den här 

gången så görs det inga grimaser]. 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar miljöerbjudandet utomhus 

I den här episoden så använder sig barnen av dem miljöerbjudande som förskolan erbjuder. 

Vindskyddet som förskolan har och kiosken som finns uppställd sedan tidigare gör att barnen 

väljer att leka där. Nina anpassar leken efter det erbjudande som förskolegården erbjuder och 

bestämmer sig för att leka kiosk även om Olle visar att han vill fortsätta den andra leken då han 

demonstrativt säger att han ska fortsätta leka med kojan.  

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar artefakter utomhus 

Barnen använder sig av brädor som finns på förskolans gård för att de ska kunna färdigställa 

kojan som de påbörjat och bordet som står under vindskyddet får vara stommen som håller upp 

den. Tillsammans med artefakter i form av naturmaterial som finns på förskolan så uppvisar 

barnen att deras tidigare erfarenheter av både kojbygge och kiosklek har lärt de något om hur 

man ska göra.94 Olle lär ut till både Nina och Lisa hur brädorna ska stå för att det ska bli rätt från 

början och Nina vet att varor kostar pengar vilket hon senare lär ut till Lisa och Hugo. De 

naturmaterial som finns på förskolegården som i den här episoden är kastanjer och en stor sten 

använder sedan Nina till att göra tuggummi vilket möjliggör för barnen att de faktiskt kan tugga 

på något vilket inte hade varit möjligt om de inte funnits på förskolegården.  

6.10. Episod 3 – Utomhus – Dungen 

Barnen är ute på förmiddagen och barnen leker utspritt på gården.  

[Oscar(4) är inne i dungen som ligger nedanför sandlådan. Det finns många små träd där som gör 

att barnen lätt kan klättra om de skulle vilja. Oscar börjar kasta sin mössa och han fortsätter tills 

den fastnar på en gren i ett av träden. Han går fram till trädet och börjar skaka på den tills mössan 

ramlar ned. Han upprepar proceduren och använder samma strategi för att få ned den igen]. 

Några av de andra barnen, Agnes(3), Maria(4), Ludwig(4), Eric(5) och Pontus(5) har 

uppmärksammat vad Oscar gör och kommer dit. 

 

[Eric tar av sig sin mössa och börjar göra likadant, dem andra barnen följer efter och börjar kasta 

sina mössor]. 

Oscar: <Titta på min mössa, den sitter jättehögt upp> 

                                                 
94 Smidt (2010), s.56f 
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[Ludwig springer iväg och kommer tillbaka med en bandyklubba]. 

Pontus: <Titta nu när jag kastar mina vantar> 

[Pontus kastar sina vantar men de ramlar ned lika snabbt, han försöker igen men det verkar inte 

fungera. Han avslutar det han håller på med och tar upp en lång pinne som ligger på marken] 

Ludwig: Det går mycket bättre med mössan 

Eric: <Titta på mig nu när jag kastar mössan> 

[De andra barnen vänder sig om och börjar klappa händerna, Eric kastar upp sin mössa och den 

fastnar i en gren på första försöket].  

Ludwig, Maria, Agnes, Pontus, Oscar: <Heja, heja, heja> 

Eric:<Yeah såg ni?> 

[De andra barnen nickar, de börjar sedan kasta sina mössor] 

Maria: Min mössa sitter fast, kan ni hjälpa mig? 

Ludwig, Eric och Pontus: + Jaa+ 

[De går fram till trädet och börjar skaka det. Ludwig använder bandyklubban och Pontus tar hjälp 

av en pinne och försöker få ned mössan på det sättet. Efter lite mer skakande så ramlar mössan 

ned]. 

Oscar: Jag kasta min mössa så långt jag kan titta! 

[De andra barnen vänder sig om och tittar på när Oscar kastar sin mössa]. 

Agnes: <Pling plong> 

[Alla barnen slutar kasta sina mössor och börjar titta upp i träden, efter någon minut så återgår 

barnen till mösskastning igen]. 

Eric: Nu ska jag kasta min mössa igen kolla nu då 

[Inget av de andra barnen vänder sig om för att titta, leken fortsätter ett litet tag till tills en 

pedagog kommer och säger att det är dags att gå in för lunch]. 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar miljöerbjudandet utomhus 

Eric använder sig tydligt av de miljöerbjudande som finns på förskolan genom att han under 

denna episod väljer att vara i dungen. Han utnyttjar det faktum att det finns mycket kvistar på 

träden vilket gör att mössan kan fastna på dem och att träden är så pass smala så att han kan 

skaka på dem för att få ned den igen. Agnes, Maria, Ludwig, Eric och Pontus lockas dit då de sett 

hur Eric gör med sin mössa. Dungen är tillräckligt stor så att de alla kan vara där inne samtidigt 

vilket möjliggör för barnen att de kan lära av varandra samt att de kan leka olika lekar både 

tillsammans och ensamma. 95  

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar artefakter utomhus 

Barnen använder sina mössor för den här aktiviteten och gör det till en lek att kasta upp dem 

så att de fastnar i träden. De naturmaterial som finns på förskolan utnyttjar Pontus för att bli 

                                                 
95 Mårtensson (2009), s.168ff (168-171) 
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längre så att han kan nå upp till mössan och Ludwig använder de artefakter som finns på 

förskolan då han springer iväg och hämtar en bandyklubba som har liknande egenskaper som 

pinnen. Bandyklubban gör Ludwig längre vilket i den här episoden möjliggör för honom att nå 

upp till mössan som han i vanliga fall inte gör.  

6.11. Episod 4 – Utomhus – Sandlådan  

Förskolan är ute innan lunchen och de flesta av barnen har valt att leka i sandlådan. Förskolan 

har tagit dit stuprör som de sedan har låst fast vid tappkranen som sitter på väggen. Det har gjort 

att de får rinnande vatten till sandlådan. Adam (5), Hampus (5), Patrik (5) och Neo (4) har 

påbörjat ett kanalbygge i sandlådan.  

 

Adam: Vi måste gräva djupare så att vattnet kan komma hela vägen 

Hampus: Jag försöker men det går inte så snabbt 

[Adam gräver djupa spår i sandlådan, medan Hampus, Patrik och Neo gör mindre djupare spår] 

Adam: Titta så här djupt ska det vara 

[Yngve(1) kommer fram och tittar nyfiket på de äldre barnen, han går bredvid men råkar kliva i 

kanalen vilket gör de andra pojkarna upprörda. Yngve går iväg men kommer snart tillbaka med 

en liten spade] 

Neo: Ungefär så här? [tittar frågande på Adam] 

Adam: Ja precis 

[Yngve börjar gräva med spaden men häller istället ner sanden i kanalen som de andra barnen 

håller på med] 

Adam, Hampus och Neo: + Skrattar +[slår sig för pannan] 

[Yngve fortsätter att lägga sand i kanalen] 

Patrik, Adam: + Nej Yngve så får man inte göra + 

[En pedagog ökar vattentrycket vilket gör att det nu kommer tillräckligt med vatten så att det 

kommer igenom hela kanalen. Thea(5) kommer fram till kanalen och ställer sig och tittar på]. 

Thea: Jag kan hämta mer vatten om ni vill ha 

Hampus: <Ja gör det> 

[Thea springer iväg och hämtar en kanna som hon sedan fyller med vatten och börjar hälla i 

kanalen som pojkarna byggt, pojkarna reser sig upp och springer iväg och kommer snabbt tillbaka 

båtar och bilar. 

Adam: Titta vad snabbt min båt kan åka[Skjuter iväg båten i kanalen] 

Hampus: Men min kan inte ens flyta, titta den sjunker 

Adam, Patrik, Neo och Thea: + Skrattar+ 

[Några andra barn har börjat hoppa i den stora vattenpölen som bildats i sandlådan bredvid 

kanalen]. 
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Patrik: <Nej sluta jag vill inte> [Torkar bort lervattnet som han fick i ansiktet] 

[Leken avslutas då de istället går bort till vattenpölen och börjar hoppa i den istället] 

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar miljöerbjudandet utomhus 

Det miljöerbjudande som förskolan erbjuder i den här episoden är sandlådan och att det finns 

tillgång till vatten. Det rinnande vattnet som barnen har till sitt förfogande gör även det att 

sandlådan blir en attraktiv plats för barnen på förskolan samt att sandlådans storlek möjliggör för 

barnen att de kan vistas många tillsammans.  

 

Analys utifrån hur barnen utnyttjar artefakter utomhus 

De artefakter som finns utomhus och som barnen använder sig av i den här episoden är 

spadarna som gör att de med redskap kan gräva en kanal. Adam använder redskapen till att lära 

de andra barnen hur de ska göra.96 Yngve som är yngre än de andra barnen verkar vilja vara med i 

leken. Att han först går iväg och senare kommer tillbaka med en liten spade visar att han 

uppmärksammade att de andra barnen använder sig av specifika redskap när de gräver vilket 

tyder på att det är de rätta sätter för att få vara med i leken.97 Barnen utnyttjar även det faktum att 

förskolan använder sig av redskap så att barnen kan få tillgång till rinnande vatten genom det 

rörsystem som pedagogerna byggt upp. De artefakter som finns på förskolan kan barnen senare 

använda för att utveckla sin lek vilket gör att de kan testa sin kanal som de byggt med båtar och 

bilar. 

                                                 
96 Wrethander-Bliding (2007), s.67 
97 Säljö (2008), s.118 
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7. Diskussion 

Diskussionen kommer att delas upp i två avsnitt utifrån våra analytiska begrepp miljöerbjudande samt 

materiella/kulturella redskap. Vi kommer att diskutera de resultat vi har fått fram i vår studie i relation till det 

kapitel som benämns tidigare forskning samt till det sociokulturella perspektivet på lek och miljö vilket är vår 

teoretiska utgångspunkt. Sammantaget har vi kommit fram till att relationen mellan barnet, leken och den 

omgivande miljön har en stor betydelse för barnets kognitiva utveckling samt för dess lärande. De är alla 

varandras förutsättningar och skapar på så sätt varandra i olika sammanhang. 

7.1. Diskussion utifrån barns användande av kulturella redskap i form av artefakter 

I dagens förskolor utgörs de kulturella redskapen i form av artefakter ofta av leksaker som har en 

verklighetsförankring samtidigt som de ska vara så neutrala som möjligt. Detta kan leda till att de inte ses som 

särskilt stimulerande eller intressanta och med detta som utgångspunkt gjorde vi våra observationer vilka vi senare 

analyserade för att få en fingervisning om våra antaganden var riktiga.  

 

När vi såg till hur barnen använde olika artefakter inomhus kunde vi märka att de begränsades 

lite i sina lekar av att artefakterna till största delen fanns placerade i allrummen vilket vi tolkade 

som att de i leken var tvungna att röra sig mellan olika rum alternativt plocka med sig leksaker till 

ett annat rum både innan leken startat samt eventuellt under den. Om artefakterna hade funnits 

lite mer tillgängliga i de olika rummen skulle de kanske ha lockat till lek på ett annat sätt genom 

att tydligt markera för barnen att i det här rummet kan vi leka det här.98 Möjligheten finns dock 

att detta ur ett annat perspektiv skulle kunna begränsa leken. Ett undantag från detta antagande är 

byggrummet där samma artefakter alltid fanns tillgängliga. Där pågick också lek under lite längre 

stunder vid ett flertal tillfällen under vår vistelse på förskolan och lekarna kunde bestå av väldigt 

olika innehåll. Att lekarna trots det begränsade utbudet av artefakter ledde till så olika lekar 

tolkade vi som att barnen på förskolan hade en bra förmåga att anpassa artefakternas betydelse 

till att passa den lek som för tillfället var aktuell.  

Det vi också har kommit fram till när det gäller användandet av kulturella redskap i form av 

artefakter i leken i förskolan är också hur viktigt det är att dessa både inger ett autentiskt intryck, 

vilket gör att barnen direkt vet hur de ska använda dessa, men också hur viktigt det är att de har 

tillgång till artefakter som de själva kan skapa en mening kring i samspel med andra barn.99 

Förmågan att kunna koppla ihop verkligheten med fantasi leder till ett kreativt nyskapande i leken 

som kan leda till att barnen får en djupare förståelse för artefakten i sig alternativt får en ny 

förståelse för den vilket kan leda till att barnet försöker utveckla och anpassa artefakten efter sitt 

                                                 
98 Davidsson (2008), s.39f 
99 Nelson, Nilsson (2002), s.35 
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eget syfte.100 Detta utan att dessa artefakter egentligen föreställer något speciellt. Redskapen kan 

t.ex. utgöras av kaplastavar eller lösa naturföremål som i barns lek kan få en mängd olika 

användningsområden beroende vilka barn som deltar i leken. Även vilket innehåll leken har samt 

hur barnen i leken samspelar med omgivningen och vilka signaler den omgivande miljön ger 

deltagarna i leken har betydelse. Utbudet av artefakter bör även vara stort och varierande för att 

stimulera barnen och fånga deras intresse samtidigt som ett överflöd kan ha en motsatt inverkan 

på leken. Detta kan göra att barnen får svårt att skapa en gemensam lek om barnen väljer att 

använda många olika artefakter samtidigt.  

 

Utomhus var situationen en helt annan vilket kan bero på att leken där, framförallt i episoden i 

Pulkabacken samt i Dungen, kännetecknas av att barnen samtidigt som de utnyttjar befintliga 

artefakter söker efter alternativa redskap som skulle bättre skulle kunna uppfylla deras behov där 

och då. Inom det sociokulturella perspektivet101 ses leken som ett sätt att öka barnens kognitiva 

utveckling och lärande vilket vi tycker oss se att barnen i dessa episoder gör då de går från att 

använda en sorts artefakter till att genom ökad kognitiv verksamhet prova sig fram och hitta 

redskap vilka är bättre lämpade för de ändamål de är ute efter. 

 

Vi har också sett en skillnad mellan hur barnen ser på betydelsen av artefakterna beroende på 

om leken sker inomhus eller utomhus. Inomhus används oftast artefakterna till det de är menade 

för, se t.ex. episoden med mobiltelefonerna, medan de utomhus ofta kan få en helt annan mening 

beroende på vad syftet med leken är. En innebandyklubba kunde t.ex. bli ett redskap för att 

plocka ner en mössa ur ett träd och vanliga galonbyxor och spadar blev redskap som gick att åka 

på snön med trots att de är menade till något helt annat. Detta visar på att fantasi och kreativitet 

får ett helt annat utrymme vid utomhuslek och detta kan också bero på att utomhusleken kan 

engagera många fler barn i taget.102 Skillnaden kan även bero på att en mobils utformning gör 

dess användningsområde ganska begränsat till att spela spel, ringa och fotografera medan 

innebandyklubbans utformning kan signalera helt olika saker. T.ex. dess rätta användningsområde 

genom att spela innebandy tillsammans eller så kan den avlånga formen göra att de kan liknas vid 

svärd eller fungera som en förlängning av armen när det gäller lek som kräver större 

kroppsvolym. 

 

7.2. Diskussion utifrån barns utnyttjande av förskolans miljöerbjudande 

Det miljöerbjudande vi såg att förskolan erbjöd var en väl planerad utegård med mycket 

möjligheter för barnen där de kunde leka varierande lekar tillsammans eller ensamma. De hade 

                                                 
100 Vygotskij (1995), s. 9 
101 Evenshaug & Hallen (2001), s.136 
102 Nelson, Svensson (2005), s.34f 



47 

 

även en stor mängd artefakter att tillgå utomhus.103 Detta gjorde att deras lekar utomhus var av 

varierande karaktär med omväxlande stillsamma lekar och omväxlande mycket rörliga lekar. De 

utnyttjade det rika och varierande miljöerbjudande som fanns utomhus till deras lekar mycket 

mer än de utnyttjade det som erbjöds dem inomhus. 

Inomhus på förskolan så fanns det förutom allrummet flera mindre rum vars sparsamma 

möblering inte förmedlade att här ska någon förutbestämd aktivitet bedrivas. Detta förutom 

ateljén och snickarrummet vilka vi inte lagt någon större vikt vid eftersom de skapande 

aktiviteterna inte ingick i våra observationer. Rummen var så pass stora att de kunde leka både 

tillsammans och enskilt och detta faktum utnyttjades av barnen i de inomhusepisoder vi 

observerade. Till skillnad från Reggio Emilia filosofin där man skapar rum i rummen för att fånga 

barnens intresse med en intention om att barnen ska koncentrera sig mer på sina lekar så fann vi 

att förskolan inte följde den filosofin när det kom till de mindre rummen på förskolan.104  

Det vi sett är också att inomhusepisoderna pågick under en kortare tid än vad 

utomhusepisoder gjorde vilket kan tyda på att inomhusmiljöns miljöerbjudande inte är tillräckligt 

stimulerande för barnen vilket gör att barnen inte har den möjligheten att koncentrera sig på sina 

lekar som Reggio Emilia filosofin eftersträvar.  

Det som är fördelen med sparsamt möblerade rum är att barnen kan använda sin fantasi och 

kreativitet och de kan även göra om miljön så att det passar in i deras lek.105 Lena, Lovisa och 

Leila utnyttjade det faktum när de lekte sin kattlek då dem använde sig av lösa föremål till att göra 

om miljön så att det passade in i deras lek. Dock gjorde inte det att barnens lek pågick under en 

längre period då de trots den möjligheten avslutade leken rätt snabbt och gick till ett annat rum. 

Utomhuslekarna fortsatte under en längre period och oftast så avbröts leken enbart för att en 

pedagog sa till eller för att det var dags att gå in.  

 

Enligt Davidsson så signalerar oftast rummen vad för sorts aktivitet som ska förekomma där 

inne. Det var förutom det tidigare nämnda snickarrummet och ateljén endast byggrummet som 

signalerade detta eftersom de var de enda rummen som innehöll materiella resurser av något slag. 

106 Det miljöerbjudande som barnen fann inomhus var möjligheten att kunna leka enskilt samt 

tillsammans med andra barn och de hade även möjlighet att möblera om i vissa rum utefter vad 

de lekte vilket gjorde att barnen kunde samspela med miljön mycket bättre samt att de blir 

delaktiga i sitt lärande.107  Enligt Mårtensson så bör utomhusmiljön vara utformad på ett 

användbart och utmanade sätt vilket vi fann att förskolegården på förskolan var iom att den 

lockade till både lugna och vilda lekar med sin utmanande och inspirerande miljö.108 Då 

                                                 
103 Mårtensson (2009), s.168f 
104 Wallin (1996), s.18f 
105 Björklid (2005), s.11 
106 Davidsson (2008), s.39f 
107 Björklid (2005), s.39 
108 Mårtensson (2009), s.168ff  
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utomhusepisoderna var av mycket varierande former kunde vi utläsa i episoderna att barnen 

kommunicerade mycket och att de lärde sig av varandra vilket speglas av det Löfdahl kom fram 

till i sin avhandling. 109 

 

                                                 
109 Löfdahl (2002), s.11ff  
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8. Konklusion 

      Syftet med denna studie var att reda på hur barnen i leken samspelar med miljön i förskolan 

samt hur de använder olika kulturella redskap.  

 

      Resultatet visar att barnen samspelar med miljön både inomhus och utomhus men att 

samspelet fungerar mycket bättre utomhus. Tack vare att det finns mer forskning om 

utomhusmiljön samt att det satsas mera pengar på att förändra denna kan också vara en 

bidragande orsak till denna skillnad. Den aktuella förskolan har också en smått fantastisk gård 

vilket torde göra det smått omöjligt för barnen att inte hitta en plats eller del som inte erbjuder en 

möjlighet till lek och samspel med andra barn och naturen. Vår studie visade på att barnen lekte 

fler varierande lekar utomhus och att de pågick under längre stunder än inomhus vilket också ger 

ett tydligt plus till det miljöerbjudande förskolan erbjuder utomhus. Tyvärr är inomhusmiljön inte 

lika stimulerande men i gengäld åker barnen en dag i veckan i olika grupper iväg till en 

gymnastikhall samt att de har skogsdagar på sin aktivitetslista. En bra idé vore kanske att 

involvera barnen i ett omskapande av inomhusmiljön. Men samtidigt krävs det kanske att en 

större satsning görs på även inomhusmiljön och då inte enbart ur en hälsosynpunkt. 

 

När det gäller det materiella kulturella redskapen fann vi att de användes både inomhus och 

utomhus men att det artefakterna inomhus oftast medierade den verklighet och innebörd de var 

avsedda för medan de utomhus ofta transformerades om och fick andra betydelser. I en 

stimulerande miljö är behovet av autentiska artefakter mindre än i en miljö vilken inte lockar till 

lek överhuvudtaget eller iaf mindre. Precis som man ofta gör i hemmet när man har barn bör 

man kanske se till att inte ha alla materiella redskap framme samtidigt utan växla mellan olika 

föremål vilket gör att de kanske blir mer intressanta när de väl plockas fram än om de finns 

tillgängliga hela tiden. Det är naturligtvis en kostnadsfråga också som när det gäller alla inköp på 

förskolan men genom att ta fram lite i taget minskar kostnaderna samtidigt som barnen får upp 

ögonen för saker de egentligen redan lekt med flera gånger tidigare. 

 

Det vi kom fram till under arbetets gång var att det inte fanns tillräckligt med tidigare 

forskning om miljöns betydelse för barnens lek vilket tyder på att det krävs mer studier inom det 

området. Hade studien varit mer omfattande hade vi nog valt att samla in empiri på fler förskolor 

då det hade varit intressant och se hur förskolorna och deras miljöer samt utbud av materiella 

redskap skilde sig åt.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 
Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar lärarprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete med 

yngre barn på Uppsala universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete vilket kommer handla 

om hur barn i förskolan samspelar under utevistelsen. Därför behöver vi observera detta under 

en till två veckor vilket vi hoppas få göra på Era barns förskola. 

Vi ämnar även filma dessa observationer varför vi behöver Ert tillstånd att göra 

dokumentationer där Era barn ingår.  

Observera att de inspelade sekvenserna endast kommer att spelas upp för oss studenter 

samt eventuellt vår handledare samt att alla namn på medverkande barn samt förskolan 

kommer vara fingerade varför inga identiteter kommer att röjas för utomstående. Det 

inspelade materialet kommer efter examensarbetets slutförande att raderas och kvar finns 

enbart det faktiska examensarbetet. Vid intresse kommer vi även göra vår avhandling 

tillgänglig på förskolan för pedagoger samt berörda föräldrar att ta del av. 

 

Tillstånd att videofilma vid observationer 

 Ja, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn får närvara under videoinspelningarna 

 Nej, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn får närvara under videoinspelningarna 

 

Vid övriga frågor vänligen kontakta någon av oss på nedanstående telefonnummer eller 

alternativt vår handledare vid Uppsala universitet, Katarina Gustafson (018-471 24 50). 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

 

 

…………………………  ……………………………. 

Anette Rosén   Sandra Fors 
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