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Sammanfattning  

Denna studie handlar om den fysiska miljön i två förskolor, hur rummen är utformade, hur olika 

flöden ser ut i dessa rum samt vad barnen gör när de befinner sig i de olika rummen. Vårt syfte 

med studien var att undersöka relationen mellan den fysiska miljön och barns rörelser samt 

aktiviteter i den fria leken. Vi har använt oss av observation som metod och följt barnen i deras 

fria lek och hur de rör sig i och mellan rummen. Studien består av två delstudier där den ena 

undersökte de två förskolornas utformning och flöden och den andra undersökte barns 

aktiviteter i de olika rummen. Vi fann att de båda förskolorna har ett varsitt rum som fungerar 

som en central punkt i förskolan, både för barn och vuxna. Vi fann också att de båda förskolorna 

har delat in större rum i mindre vrår genom att dela av med hjälp av hyllor och annat 

möblemang. Vad gäller barnens lek kom vi fram till att barnen anpassar leken till rummens 

utformning och lekmaterial. Det framgick även att barn vistas i de rum där lekmaterialet fanns. 
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Inledning 

Det är av betydelse både i förskola och skola att planera och diskutera lokalerna där barn och 

elever befinner sig för att kunna utnyttja alla rummens möjligheter. Många barn vistas många och 

långa dagar i förskolan, det är här de befinner sig stora delar av sin vakna tid på vardagarna. Hur 

en förskola är utformad och planerad är viktigt för att en viss aktivitet ska kunna planeras och äga 

rum på en viss plats. Att upptäcka och klargöra vilka material som används mest, vilka delar av 

rummet som är välbesökta och vilka delar som inte används så ofta, kan göra att man som lärare 

kan planera klassrummet/verksamheten på ett sådant sätt som gynnar alla barn och elevers 

utveckling. Innebörden av begreppet ”en skola för alla” betyder att både förskolan och skolan ska 

välkomna alla elever utifrån sina egna förutsättningar och det finns krav på att förskolan ska 

individualisera och anpassa verksamheten och undervisningen utifrån varje enskilt barn. Att 

anpassa den fysiska miljön kan vara ett sätt. I den här studien kommer vi att beskriva olika 

förskolemiljöer, hur rummen används av barnen och vilka aktiviteter som sker.   

Redan från tidig ålder deltar barn i förskoleverksamhet och förväntas tidigt att finna sig 

tillrätta i den miljö som förskolan erbjuder. Vår uppmärksamhet har därför riktas mot hur 

förskolans fysiska miljö struktureras och organiseras. Vi är intresserade av hur den fysiska miljön 

är utformad och om detta har inflytande på barns aktiviteter och i vilka rum de befinner sig. 

Caroline Eek har genomfört och skrivit fram den första delstudien där den fysiska miljön har 

analyserats med hjälp av den rumssyntaktiska teorin och där olika flöden i rummen har 

dokumenterats. Victoria Hansson har genomfört och skrivit fram den andra delstudien där 

barnens aktiviteter i de olika rummen har analyserats med hjälp av det sociokulturella 

perspektivet. Övrig text har arbetats fram genom gemensamma diskussioner.  

Vi vill tacka de två deltagande förskolorna för att vi fick vara där och genomföra våra 

observationer, samt föräldrar till de studerade barnen för deras medgivanden. Vi vill också tacka 

vår handledare Danielle för att hon kom med många bra idéer och gav oss nya infallsvinklar till 

vår studie.  
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Bakgrund 

”Förskolebyggnader är fysiska objekt som består av fasader, väggar samt fönster och dörrar med 

olika färg och form. När man vistas där rör man sig i det tomma rummet mellan väggarna, man 

går genom dörrar in och ut genom byggnader” (De Jong, 2010, s. 260). Ett rum kan ha samma 

kvadratmeter som ett annat rum men ändå se olika ut beroende på hur det är byggt. Hur rummet 

används och hur det nyttjas har mycket att göra med hur rumsformen ser ut men också var 

dörrar och fönster är placerade. Björklid (2005) skriver att flera dörrar kan ge mindre väggyta och 

leda till att rummet används som genomgångsrum och det leder till att det blir svårare att använda 

rummet för verksamhet som kräver koncentration, som exempelvis samling, sagoläsning och vila. 

Hur man möblerar och planerar ett rum har alltså stor betydelse för vad rummet kan användas 

till. I dag talas det mycket om stora barngrupper på liten yta vilket gör att det krävs en 

medvetenhet om hur man bäst planerar ett rum för att kunna utnyttja alla rums maximala 

potential.  

Barn ska bli inspirerade till att utforska och upptäcka olika typer av verksamheter genom 

miljön. När man utformar miljön på förskolor bör man tänka på att utforma den på ett sådant 

sätt som gör det möjligt till förändring och förnyelser. Då barnen ska vara delaktiga i sitt eget 

lärande är deras bidragande till förskolans fysiska miljö en viktig del. Att barn själva kan 

organisera den fysiska miljön utan att behöva ta hjälp av en vuxen, ger barnen en större frihet och 

inflytande över sitt skapande och lärande. Barnen bör kunna använda samtliga utrymmen under 

dagen, det ska gå att möblera om och skärma av ytor beroende på aktivitet i verksamheten 

(Björklid, 2005, s 39).  

I läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) står det skrivet om den fysiska miljön. Det står att 

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

aktivitet” (s. 6). Vidare står skrivet att ”miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (s. 9). 

Det är upp till de ansvariga pedagogerna att tolka läroplanen och omsätta det skrivna ordet till 

utformningen av miljön. Att utformningen ska ske tillsammans med barnen visar Lpfö98/10 

tydligt; ”de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund 

för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” (s. 12). Förskolechefen har alltid 

det yttersta ansvaret för verksamheten och även dess utformning. I Lpfö98/10 står skrivet att 

förskolechefen särskilt ansvarar för att ”förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får 

tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande (s. 16). Det står alltså en hel del 

skrivet om miljön i förskolan men inget om hur den ska se ut eller utformas. Det är upp till den 

ansvariga förskolechefen och pedagogerna som arbetar i förskolan att genomföra detta.  

Denna uppsats syftar till att undersöka relationen mellan den fysiska miljön och barns rörelser 

i rummen samt aktiviteter i den fria leken.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning  

Miljöns roll för lärande 

Utformningen av skolans byggnader är viktiga. De Jong (1996) skriver att “The design of school 

buildings is important not merely for the individual student´s cognitive achievement, but also for 

her/his development in a broader sense, through the preconditions for cooperation and 

participation that exist in the building” (s. 1). Skolans utformning är alltså viktig inte bara för 

elevens kognitiva förmåga utan även för elevernas förutsättningar till samarbete och delaktighet. 

De Jong menar också att om inte de nödvändiga rumsliga relationerna kan tillhandahållas av 

byggnadens konstruktion, blir det pedagogiska arbetet svårare.   

Under 1980-talet byggdes många skolor i Sverige med den traditionella utformningen av 

klassrum och korridorer. En faktor till varför många skolor är äldre och inte byggda för 

undervisning har med ekonomi att göra. Många elever går idag i skolor som är äldre byggnader 

där syftet med byggnaden var något annat än just skola från början. De Jong (1996) skriver att 

byggnaden för skolan ska planeras för att passa organisationen och det är viktigt då grupper med 

olika roller och status ockuperar olika platser och de rumsliga relationerna uppstår mellan dessa 

platser, både barn emellan och barn till lärare.   

Barns lärande sker i samspel med omgivningen där miljön är betydelsefull för individen. 

Lärandet skapas ”här och nu”, det finns alltså inte något specifikt sammanhang där lärandet sker, 

barn lär sig hela tiden (Björklid, 2005, s. 27). Med ordet lära menar Björklid inte bara att tillägna 

sig generella färdigheter eller att resonera. Hon menar att ordet lärande också handlar om hur 

individer och grupper lär sig agera i vissa situationer som att lösa problem och upptäcka nya 

fenomen, både enskilt och i samarbete (Björklid, 2005, s. 28). Ordet lära är också starkt 

förknippat med skolan. Det går att urskilja mellan det man lär sig i skolan och det man lär sig 

utanför skolan. Det man lär sig i skolan kallar Björklid för formellt lärande, det pågår systematiskt 

och syftet är att lära sig saker. Det man lär sig utanför skolan kallar hon för informellt lärande och 

det ingår som en del när man håller på med något annat. (Björklid, 2005, s. 28). Lek och lärande 

är något som går hand i hand och är svårt att skilja åt. Genom leken utforskar barnen sin 

omvärld. Det är genom leken som barnen bearbetar intryck, känslor och får erfarenheter. Barn 

utvecklas motorisk, intellektuellt, socialt och känslomässigt när de leker. För barnen är leken inte 

syftet att lära sig, utan leken är något som ses som lustfyllt skriver Björklid (2005, s. 29). Lek och 

lärande är två viktiga aspekter som framträder i läroplanen för förskolan (Lpfö, 98/10). Leken är 

så viktigt att den är en målsättning i läroplanen (Lpfö98/10, s. 9). Löfdahl (2004) skriver att 

”lekens största roll är att främja lärandet” (s. 40). Dagens syn på lärandet är att barn själva erövrar 
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sin kunskap genom leken och på detta sätt uppnår målen i läroplanen. Björklid (2005) anser att 

miljön är viktigt för att befästa nytt lärande och ge inspiration till intresse och frågor (s. 28). 

“Miljön sänder budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten och därför 

ska miljön vara utformad på ett sådant sätt att barns lärande både underlättas, stimuleras och 

utmanas. Den pedagogiska miljön ska inspirera barn till olika typer av verksamheter och 

handlingar, till utforskande och upptäckande” (Björklid, 2005, s 38).  

 

Den fysiska skol- och förskolemiljön 

Weinstein (1977) har i sin studie studerat klassrumsmiljöer och tittat på hur små förändringar i 

klassrummet har bidragit till förändringar i beteende hos eleverna. Hon har observerat den 

rumsliga fördelningen av aktiviteter i ett klassrum innan och efter förändringar i den fysiska 

designen. Bakgrunden till studien handlar om att förhållandet mellan den utformade fysiska 

miljön och människors beteende har fått ett ökat intresse. Weinsteins syfte med studien var dels 

att utveckla en metod som lämpar sig för kartläggning av beteenden i ett öppet klassrum och dels 

för att visa att små förändringar i klassrummets design kan ändra en elevs beteende på ett sätt 

som uppfyller lärarens mål (s. 250). 

Ett av resultaten visade att de olika områdenas storlek inte hade någon betydelse för var 

eleverna uppehöll sig. Med områden menas olika hörn och bord i klassrummet med olika 

aktiviteter exempelvis vetenskap, läsning, matematik och spel. Ett annat resultat berörde genus, 

då resultatet visar att det är skillnad på var flickor och pojkar befinner sig i klassrummen, hörnan 

med spel och vetenskap var i större utsträckning besökt av pojkar och det som skedde i dessa 

områden var begränsat (s. 255). I användandet av klassrummets yta innan förändringen av 

klassrummet var eleverna ojämnt fördelade i klassrummet vilket betydde att några områden var 

fulla av elever samtidigt som vissa områden stod tomma och användes mer sällan. Dessa resultat 

krockade med lärarens ambition och vilja att låta barnen välja aktivitet fritt i klassrummet och ha 

ett rikt utbud att välja mellan. Det visade sig alltså att något begränsade barnens rörelse i rummet 

och det verkade troligt att det hade något att göra med rummens utformning. Efter att denna 

analys gjorts så genomfördes förändringar i klassrumsmiljön för att uppmuntra användningen av 

områden som sällan besöktes och öka flexibiliteten och användningen av pedagogiska material. 

Efter att miljön i klassrummet ändrats, exempelvis genom att förbättra förvaring och att öppna 

upp trånga hörn, har elevernas positioner skiftat kraftigt och klassrummet utnyttjas mer effektivt 

(s. 258). 

Björklid (2005) menar att förskolors utformning av lokaler måste ses som en miljö för barn 

där barnens utveckling är utgångspunkten. Hon menar att hur miljön är utformad har betydelse 

för barnens möjlighet att ta egen ställning och initiativ som exempelvis att få vara ifred och leka 

ostört, att kunna välja själv, ha utrymme för större grupp, bullrig lek m.m. Barn behöver befinna 

sig i god arkitektur då rum ger en själslig och fysisk närhet (Björklid, 2005, s. 39). Trånga miljöer, 
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menar Björklid (2005) ger tillfälle att visa hänsynstagande men blir samtidigt en bidragande miljö 

för konfliktskapande (s. 38). Mindre utrymmen som kan bidra till trängsel innebär en stressfaktor 

för barn, detta gäller även vuxna. Att dagligen behöva ge efter på sina egna aktiviteter för att det t 

ex finns barn på avdelningen som sover är inte heller bra, enligt Björklid (s. 38).  Vidare skriver 

Björklid att det har framkommit i tidigare forskning att det finns ett starkt samband mellan barns 

utveckling och deras förhållanden till rum. På förskolor finns det en mängd material i form av 

leksaker och skapande material som lego, pärlor med mera. Enligt Nordin-Hultman (2004, s. 52) 

finns det en betydelse för barns meningsskapande, lärande och utveckling över hur och var man 

placerar materialet. I Nordin- Hultmans (2004) forskning fann man att visst material är placerat i 

”centrum” och alltid är tillgängligt medan annat material kan finnas längre bort eller är på ställen 

som barn inte når (s. 77). Nordin-Hultman (2004) skriver att ”det pedagogiska materialet således 

utgör möjligheter – eller brist på möjligheter – att skapa intressanta aktiviteter och ställa sig i 

givande och lärorik relation till omgivningen” (s. 72). Vad hon menar är att barn får en intensiv 

relation till material som förefaller vara meningsfullt och intressant för dem. Nordin- Hultman 

(2004) skrivet att det framkommer ett mönster för hur rummen på förskolor är fördelade. Det 

går tydligt att se vilka aktiviteter rummen är avsedda för och vart aktivitetsområdena är och var 

gränserna upprättas mellan områdena. Exempel på dessa rum är snickarrum, målarrum m.m (s. 

70).  

Lek 

Begreppet fri lek definieras enligt Granberg (2000, s. 60) såsom ”Fri lek är fri i betydelsen frivillig 

lek, en lek som uppstår ur barns egna behov”. När barn leker kan fler olika typer av lekformer 

förekomma. För att förstå hur barn använder och formas i den fria leken behövs olika 

beteckningar sättas på den fria leken (Löfdahl, 2004, s. 12). Granberg (2004) tar upp fyra olika 

lekformer; rollek, rörelselek, regellek och konstruktionslek. Granberg (2004, s. 102-103) beskriver 

rollek som en lek där barn intar specifika roller och identiteter, exempelvis en familjeroll eller 

yrkesroll. I rollek är det vanligt att barn använder sig av olik rekvisita som kläder och inredning. 

Lekar som innehåller spring, jagande och hoppande hör till den mer fysiska leken som kallas 

rörelselek (Granberg, 2004, s. 99). Begreppet rörelselek kan i sin tur kopplas ihop med regellek 

(Granberg, 2004, s. 58). I den här typen av lek innehåller leken regler, exempel på regellekar är 

”kull”, ”under hökens vingar kom” och sällskapsspel. Sista begreppet som berörs är 

konstruktionslek och med det begreppet menar man lekar när barn använder någon typ av 

skapande material. Det kan vara att barn bygger med lego, klossar eller lägger pärlor. I 

konstruktionsleken utvecklar barn sin motorik och kreativitet (Granberg, 2004, s. 100). 
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Teoretiska utgångspunkter 

I teorin om Space Syntax är utgångspunkten för denna studie att kartlägga två förskolors fysiska 

utformning. Det sociokulturella perspektivet på lärandet utgår från att se människor som sociala 

aktörer som lär sig i alla sammanhang och påverkas av miljön. Dessa två perspektiv kompletterar 

varandra då vi får en koppling mellan den fysiska miljöns utformning och hur barn i sociala 

sammanhang, i detta fall barns lekar, tar plats och utformas i förskola. De två teoretiska 

perspektiv som vi ska presentera nedan uppmärksammar både den fysiska miljön i förskolan och 

barns aktörskap genom att visa vad barnen gör i de olika rummen. När vi ser barn som sociala 

aktörer förutsätter vi att de är med och skapar sin omgivning. De kan exempelvis ockupera en 

viss plats i ett rum och skapa en lekvärld med hjälp av material som förskolan erbjuder. Därför 

har vi förutom det sociokulturella perspektivet som visar att vi ser på barn som sociala aktörer 

även kompletterat studien med den rumssyntaktiska teorin för att analysera den fysiska miljön. 

När vi har dessa två perspektiv som grund för studie tydliggör vi barns relationer till den fysiska 

miljö där de dagligen vistas.  

Teorin om Space Syntax 

Som teoretisk utgångspunkt för vår ena delstudie har vi valt att använda oss av teorin om Space 

Syntax som både fungerar som teori och som analysverktyg. I Sverige kallas analysmetoden för 

rumssyntaktisk analys och den är utformad av arkitekturforskaren Bill Hillier och Julienne 

Hanson (De Jong, 2008, s. 29). De menar att om den byggda miljön och dess rumsliga struktur 

har någon betydelse i formandet av sociala relationer så måste det finna en social logik hos 

rummet. Teorin utgår alltså ifrån att både rumslig och social organisation har sitt ursprung i det 

sociala livet, att det finns en relation mellan den sociala strukturen i ett samhälle och den fysiska 

bebyggelsen som har skapats, alltså sambandet mellan människors förflyttning och rumslig 

konfiguration. Space Syntax utgörs av ett antal teorier och tekniker för analys av byggd form (hus, 

städer etc.). Målet är att förklara och förutsäga effekter av utformningen av ett hus eller en stad.  

Begreppet Space Syntax uppkom efter behov inom arkitekturforskningen att utveckla tekniker 

för att beskriva sitt forskningsobjekt. I fallet arkitekturforskning handlar det exempelvis då om 

den byggda miljön, både som fysisk form och rumslig struktur. Det går också bra att använda 

Space Syntax när man planerar städer eller stadsdelar.  

Den rumssyntaktiska analysen av byggnader utgår ifrån ytan mellan väggarna, exempelvis hur 

många dörrar man måste gå igenom för att komma längst in eller om planlösningen är öppen. 

Analysen kan också välja sikt- och rörelselinjer som utgångspunkt och se efter möjligheter att 

kunna se andra. På detta sätt kan man analysera den rumsliga strukturen i en byggnad. Med denna 

analysmetod fungerar det även att göra analyser på en skolgård, en park, ett bostadsområde eller 

en stad.   
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De Jong (2008) menar att maktrelationer mellan olika grupper och personers status avspeglar 

sig var rummen har placerats i en byggnad, och detta kan man få syn på genom Space 

Syntaxteorin. Teorin skiljer mellan två modeller för hur kontakter mellan grupper ordnas rumsligt 

(s 29). Den första modellen kallas för den ”hemlika” eller ”elementära byggnaden” och handlar 

exempelvis om hemmet. De Jong (2008) menar att om man tittar på en svensk bostad där den 

inneboende har makten över att utforma sin fysiska innemiljö så finner man oftast entrén, 

vardagsrummet och köket närmast ingången, det är även där man släpper in sina gäster. 

Sovrummet brukar placeras längre in i bostaden och upplevs som en mer privat del liksom 

badrummet. Bostaden är alltså anpassad efter kontaktmönstret i en familj, detta kan variera i 

andra kulturer och då har även bostäderna där en annan struktur. Den andra modellen kallas den 

”institutionsliknande byggnaden” och kan liknas vid sjukhus och andra institutioner. Här ligger 

patienternas rum långt bort från ingången medan de som arbetar har sina rum på strategiska 

platser nära ingången. De Jong (2008) resonerar om vilken av dessa modeller som skolan tillhör. 

Hon menar att de gamla folkskolorna där läraren bodde på övervåningen hade en hemliknande 

struktur medan de anrika stora skolbyggnaderna från sekelskiftet liknar institutionsmodellen där 

rektor hade en central placering nära huvudentrén (s. 30). Man kan själv analysera rum genom att 

strategiskt placera möbler och genom att stänga dörrar, detta reglerar vilka flöden som kan uppstå 

i rummen. Den rumssyntaktiska analysmetoden är användbar för oss i vår studie därför att den 

synliggör vilka flöden som den fysiska strukturen ger upphov till. Dessa flöden mäter vi genom 

att observera hur många barn och vuxna som passerar mellan de olika rummen under en viss tid.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet utgår man ifrån att lärandet startar som en social aktivitet i den 

lärande miljö där barn vistas. Inom perspektivet betonas relationer mellan individer och 

omgivningen. En utgångspunkt ur det sociokulturella perspektivet enligt Säljö (2000, s. 18) är att 

mänskligt handlande betyder att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och 

utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Löfdahl (2004, s. 12) ser barnen som sociala aktörer vilket 

hon menar är när barnen påverkas av de resurser som de har omkring sig och hur de i sin tur 

påverkar barnens handlingar och lek. Hon skriver att meningsskapandet sker i leksituationer där 

barn ses som sociala aktörer, att vi människor lär oss hela tiden i alla sociala sammanhang. Att se 

på det sociala och kulturella sammanhang i barns utveckling har blivit allt starkare på senare år, då 

man tidigare hade uppfattning om barns utveckling som universell och lagbunden. Synen på 

barns lek har också flyttat sitt fokus från teorier om betydelsen av leken till att förstå barns lek i 

sin kontext. Detta synsätt kan man hänvisa till det sociokulturella perspektivet (s. 11).  

Ur det sociokulturella perspektivet väljer hon ut tre centrala begrepp från perspektivet som är 

relevanta för hennes val av studie. Det första begreppet Löfdahl (2004) behandlar är kontext. 

Perspektivet markerar relationer mellan omgivningen och individen och det är just det kontext 
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gör. Det är inom kulturen som individer formas och formar sig själva i en otalig mängd av sociala 

sammanhang. Kontexten i en barngrupp handlar då om att barngruppen och omgivningen är 

beroende av varandra. När man utgår från att barn är sociala aktörer utgår man också från att 

barnen är med och skapar sin omgivning. Barn tar till sig av den miljö den är omringad av och 

förhåller sig till den. Varför denna kontext har en betydande roll enligt Säljö (2000) är för att 

miljön har en betydelse för barnens lärande (s. 104).  Även Löfdahl (2004) belyser att barn och 

dess lek påverkar miljön och miljön påverkar barnens lek (s. 12). Det andra begreppet som berörs 

ur sociokulturellt perspektiv är mediering. Handlingar som hanterar verkligheten med hjälp av 

redskap är medierade handlingar. Enligt Löfdahl handlar mediering ur ett sociokulturellt 

perspektiv om ”hur barn tillägnar sig kulturen och omformas av att delta i leken och hur det 

använder de redskap som kulturen tillhandahåller för att också fortsätta att forma kulturen” 

(Löfdahl, 2004, s. 12-13). Det sista begreppet som lyfts är kommunikation. Här ses språket som ett 

redskap i sociala situationer när barn leker. I begreppet kommunikation berörs både det verbala 

och kroppsliga handlingar som kan tolkas och förstås tillsammans. Kommunikation hör ihop 

med begreppet meningsskapandet då perspektivet antyder att mening skapas mellan människor i 

nuet (Löfdahl, 2010, s. 13). När barn leker skapar de mening i sin lek. Det innebär att de även 

skapar en förståelse för och innebörd i de sammanhang de befinner sig i just då (Löfdahl, 2010, s. 

21). Det som blir relevant för oss att använda i vår uppsats är begreppet kontext eftersom den 

andra delstudien fokuserar på barns aktiviteter och vad de gör i de olika rummen. Det fysiska 

rummet och barns agerande bildar en kontext där meningsskapande sker. Eftersom vi i denna 

uppsats inte dokumenterar vad barn säger (kommunikation) och inte heller olika redskap som 

barn använder sig av (mediering) så kommer dessa begrepp inte att behandlas vidare i vår studie. 

Eftersom dessa ändå är av stor betydelse för att förstå det sociokulturella perspektivet har vi ändå 

valt att behandla dessa begrepp här under detta avsnitt om teoretiska perspektiv.  
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Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka relationen mellan den fysiska miljön och barns rörelser i 

rummen samt deras aktiviteter i den fria leken. Vi kommer att genomföra två delstudier med 

fokus på detta för att få svar på våra frågeställningar. 

 

Frågeställningar 

- Hur är de undersökta förskolorna utformade med avseende på fysisk miljö? 

- Vilka flöden möjliggörs i förskolorna?  

- Vad har rummens placering för relation till varandra? 

- Hur används rummen av barnen?  

- Vilka aktiviteter förekommer? 

 

När vi använder uttrycket fysisk miljö menar vi förskolans hus, fasader, väggar, fönster och 

dörrar samt dess inredning.  
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Metod  

För att kunna samla data för att besvara våra frågeställningar så har vi genom att sätta oss in i 

olika metoder beslutat oss för att observation är den metod som vi ska använda oss av. 

Observation som forskningsmetod gör att den som observerar finns på plats och kan iaktta med 

egna ögon, detta är lämpligt då man vill studera processer eller strukturer vilket vår studie gör 

(Esaiasson, 2012, s. 303)  

Val av datainsamlingsmetoder 

Vi valde den kvalitativa metoden observation för att samla in den information vi behövde för 

analysen av den fysiska innemiljön i en förskola, samt till att se var barnen befann sig och vad de 

gjorde. Inom pedagogiken, menar Cato (2005) att man brukar uppfatta observation som en 

uppmärksam iakttagelse, dvs. att man är koncentrerad på att försöka observera något som är av 

pedagogisk betydelse. (s. 26). Att använda observation som metod i vår uppsats föll sig naturligt 

med tanke på våra frågeställningar som möjliggjorde detta val av metod. Att intervjua barn och 

pedagoger hade varit intressant men inte inom ramen för denna uppsats. Inte heller textanalys 

eller enkätundersökning passade in på vår studie. Vi använde oss av en planritning och en 

digitalkamera vid observationen för att i efterhand kunna gå tillbaka och se om vi hade missat 

något samt för att kunna dokumentera något speciellt som vi ville belysa med ett foto i 

uppsatsen. Esaiasson m fl. (2012) skriver om karaktären på deltagandet, vilken roll och vilket 

förhållningssätt som författaren anser sig ha. (s. 306) De båda observatören har gått in som 

passiva deltagare eftersom vi stått vid sidan av för att observera och ingen av oss skulle gå in och 

aktivt delta i förskolans aktiviteter. Observatörerna har dock varit öppna inför barnen och de 

vuxna om varför vi var där och svarat på deras frågor om de undrat något om våra avsikter. 

Observatören i delstudie 1 hade med sig en planritning över förskolan att utgå ifrån och 

inredning såsom hyllor och andra möbler ritades in på planritningen. När samma observatör 

observerade flödet av barn och vuxna användes ett observationsschema (se bilaga 4). 

Observatören placerade sig i de olika dörröppningarna och räknade barn och vuxna som 

passerade.  

I delstudie 2 var barnens lek i fokus och syftet var att observera barnens aktiviteter och på 

vilken plats leken ägde rum. Observationerna skedde under fri lek på förskolorna. Den fria leken 

betydde att barnen fick leka med vad de vill och själva var fria att välja var de ville vara. 

Observatören var placerad så att den hade översikt över barnen som ingick i observationerna. 

Platsen där observatören befann sig var på ett sådant ställe att det inte påverkade barnens 

aktiviteter. För att få ner observationsmaterialet har observatören valt att använda sig av loggbok, 

detta för att snabbt få ned det man har sett. Syftet med att skriva loggbok menar Bjørndal Cato 
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R.P, (2005 s. 61) är att skapa en djupare förståelse av det man har hört och sett. Anteckningar 

från loggboken har sedan sammanställts i ett observationsschema (se bilaga 5).  

Urval 

Vi har valt att studera den fysiska miljön och barnens aktiviteter på två olika förskolor som är 

belägna i skilda kommuner. Vi valde dessa förskolor för att vi tidigare haft kontakt med dessa och 

för att de är utformade på olika sätt. Den första förskolan består av fler rum än den andra och 

rummen ligger i förhållande till varandra annorlunda än på den andra förskolan. De två 

förskolorna är även inredda på olika sätt. Den ena förskolan har valt att inreda flera små rum i ett 

större rum. I ljuset av detta blev det intressant för oss att genomföra våra studier på bägge dessa 

förskolor. För att tidsmässigt kunna genomföra observationerna valde vi att observera en 

avdelning på de olika förskolorna vilket vi ansåg gav oss tillräckligt med empirisk data för att 

kunna genomföra studien.   

Genomförande 

Vi började med att skicka ut ett informationsbrev (se bilaga 3) till ena förskolan, som vi kan kalla 

Gullvivan. I informationsbrevet stod vilka vi var och vårt syfte med studien. Den andra 

förskolan, som vi kallar Solrosen, skickar varje vecka ut ett veckobrev till föräldrarna och vi 

bifogade då vårt informationsbrev med förskolans veckobrev. Vi kom tillsammans överens med 

förskolecheferna vid förskolorna om vilka dagar som skulle passa att vi kom och genomförde 

våra observationer. Innan vi utförde våra observationer så genomförde vi varsin pilotstudie på de 

båda förskolorna. Detta för att se att både planritningar och observationsprotokoll fungerar och 

att det vi tänkt observera var genomförbart. Pilotstudierna genomfördes med lyckat resultat varpå 

vi kunde genomföra de riktiga observationerna. Genom vår pilotstudie såg vi hur mycket data vi 

fick in under en dag. Men hjälp av att göra en pilotstudie innan var vi så pass förberedda att vi 

ansåg att de data som samlades in under en dag på vardera förskolan räckte till vår studie. Vi är 

medvetna om att graden av reliabilitet försvagades i vår studie när vi valde att endast observera 

vid ett tillfälle. Detta på grund av en viss tidsaspekt samt att vi ansåg att det inte var antal dagar 

som var betydelse för denna studie då miljön redan har en bestämd utformning och ser likadan ut 

oavsett dag. Det relevanta i vår studie var att undersöka hur barnen förhöll sig i byggnaden och 

vilka lekar som skedde samt hur miljön såg ut.  

I delstudie ett har flöden observerats genom att författaren stått i olika dörröppningar och 

räknat barn och vuxna som passerat för att få en uppfattning om vilka rum som passerats flest 

gånger och vilka rum som inte används lika frekvent. Detta har skett en gång under en timmes tid 

och till sin hjälp hade författaren ett observationsprotokoll (se bilaga 4). Författaren har även stått 

och suttit på olika platser i förskolorna för att kunna observera själva planlösningen med hjälp av 

planritningar över förskolelokalerna. Detta har skett under ett tillfälle och tagit olika lång tid 
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beroende på de olika förskolornas utformning, mellan två till tre timmar per förskola. En 

planritning har kompletterats med möbler som vi sett att förskolorna använt som rumsavskiljare.  

I den andra delstudien har barnens aktiviteter och rummens användning observerats. 

Observatören var utrustad med planritning, loggbok och ett observationsschema. Författaren 

observerade ett rum i taget och varje rum observerades i cirka 15 minuter. Varje rum tilldelades 

ett namn och ett specifikt nummer på planritningen och i loggboken. Detta för att få en bra och 

tydlig översikt över vilka rum som användes och hur. Vilken typ av aktivitet och i vilket rum 

aktiviteten skedde skrevs ned i observationsschemat. Var i rummet barnen befann sig och vilket 

material som fanns och användes skrevs ned i loggboken (se bilaga 6).   

Material 

Här presenterar vi våra två förskolor som är med i studien. Förskolorna är anonymiserade och vi 

har valt att kalla dem Gullvivan och Solrosen.  

Förskola Gullvivan 

Denna förskola består av 42 barn, belägen centralt i en medelstor svensk stad. Förskolan är 

föräldradriven, den drivs och styrs av föräldrar till barnen som går där. På förskolan arbetar sex 

förskollärare och två barnskötare. Förskolan består av fyra avdelningar och dessa är indelade efter 

barnens ålder. Det finns två entréer till förskolan bredvid varandra, där barnen kommer in i 

varsin hall och kan hänga av sig sina kläder. Varje barn har sin plats i någon av de två hallarna, 

oavsett ålder. På ena sidan håller sedan de mindre barnen till och på den andra sidan de äldre 

barnen. Avdelningen som vi genomfört våra observationer i rymmer två avdelningar och det är 

de äldsta barnen på förskolan, från 3-6 år. Tillsammans går här 20 barn.   
 

Förskola Solrosen 

Förskola nr. 2 är belägen i en förort till en större stad. Det är en kommunal förskola som är 

Reggio Emilia- inspirerad.1 På förskolan går det sammanlagt 78 barn. Det finns 4 olika 

avdelningar på förskolan och dessa är indelade efter barnens ålder. På varje avdelning jobbar det 

en förskollärare och 2-3 barnskötare. Det finns en verksamhetsledare på förskolan. Förskolans 

byggnad är formad som ett stort L och varje avdelning har sin egen ingång och egen entré. 

Utformningen på avdelningar ser olika ut beroende på var i byggnaden avdelningen är placerad. 

På förskolans finns det även en personalingång, ett personalrum, en matsal och eget kök. På 

avdelning vi valde att genomföra våra observationer går det 21 barn som är mellan 4 -6 år gamla. 

                                                 
1 Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som tillämpas i skolor och förskolor, se Barsotti (2011).  
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På avdelningen arbetar en förskollärare och 2 barnskötare. Vid tillfället för våra observationer var 

ett barn frånvarande.  

Databearbetning och analysmetod 

När vi fått in en mängd data från våra två delstudier skulle detta bearbetas. Från 

Bygglovskontoret i de två olika kommunerna beställde vi planritningar som utgjorde en grund för 

analysen av båda delstudierna. Dessa kompletterade vi med möbler som vi sett använts som 

rumsavskiljare.  Den första delstudien handlade om att undersöka hur rummen var utformade 

med avseende på den fysiska miljön samt vilka flöden som möjliggjordes av detta. För att 

beskriva förskolebyggnaden som helhet så har den ena författaren ritat in kopplingar mellan de 

olika rummen. Detta har författaren gjort för att visa hur man kan gå genom dörrarna mellan 

rummen och på det sättet tydliggöra relationerna mellan rummen. Utifrån de olika kopplingarna 

mellan rummen har sedan författaren skapat en graf som startar utanför förskolans byggnad och 

som sedan visar steg för steg vilka rum man nådde när man kom längre in i byggnaden. Då 

tydliggjordes vilket rum som låg närmast entrén, vilket som låg längst bort etc. Flöden 

observerades med hjälp av ett observationsschema (se bilaga 4) där dörrarna/passagerna döpts 

utefter de nummer vi tilldelat rummen. Numren vi tilldelat rummen framgår av planritningarna. 

Passagerna har dörrar som både kan ha varit stängda, låsta eller öppna vid observationstillfället. 

Detta skrivs det om i analystexten samt hur många barn och vuxna som passerat. Detta 

presenteras även i diagramform.  

I delstudie två användes loggbok där författaren skrev ned kortfattat hur rummen var inredda 

och vilket lekmaterial som fanns. Detta sammanfattades i korta beskrivningar till varje rum. 

Barnens aktiviteter och vilka rum de befann sig i skrevs in i ett observationsschema. För att få en 

tydligare överblick mellan barnens lek och rum sammanställdes observationsschemat i en tabell. 

Loggboksbeskrivningarna och tabellen jämfördes sedan för att upptäcka om det fanns något 

samband eller skillnader mellan barnens aktiviteter och rummen i de olika förskolorna. Eftersom 

observationerna skedde under fri lek behövdes beteckningar sättas på leken. Med rollek menade 

vi lekar där barn intar andra identiteter samt skapade lekvärldar. Även när barn lekte med 

exempelvis dockor hamnade det under denna kategori. Konstruktionslek var när barnen 

konstruerade och skapade någonting med hjälp av material. Regellek var lekar som hade 

bestämda regler. När barn spelade ett sällskapspel så gick det under kategorin regellek. I 

rörelselek ingick lekar där barnen var aktiva, exempel när de sprang, hoppade, rullade m.m. Med 

kategorin övrigt ingick de barn som inte gjorde någon av dessa tidigare nämnda aktiviteter. Under 

övrigt hamnade barn som tittade på andra barn som leker, satt och filosoferade eller satt och 

pratade. 
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Reflektion över metoden 

Reliabiliteten i en studie måste vara hög, vilket innebär frånvaro av slumpmässiga eller 

osystematiska fel (Esaiasson, 2007, s. 63). Det betyder att man när man genomför en studie måste 

vara så noggrann man bara kan vid användandet av mätinstrument för att forskare vid en annan 

tidpunkt ska kunna göra om en studie och få samma resultat. Vi har noggrant antecknat vilken tid 

på dagen vi genomfört observationerna samt hur många barn som deltog i studien. Hur vår roll 

som observatörer påverkar de barn och vuxna som ska observeras är viktigt att tänka på. Vi som 

observatörer måste också fundera över om vår närvaro får några effekter för de som observeras. 

Vi har varit medvetna om att de barn som vi observerar i de båda delstudierna i viss utsträckning 

kan ha påverkats av vår närvaro och våra handlingar. Vi har båda haft kontakt med varsin av 

dessa förskolor tidigare och kände således dessa barn varpå de inte reagerade nämnvärt på vår 

närvaro då vi var där. För förskolan Gullvivan har författaren i nära anslutning till 

observationstillfället genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på den förskolan i fem veckor 

och därför kände barnen till observatören väl.  Dessa barn har därför inte frågat varför 

observatören varit där och observatören har inte heller aktivt informerat barnen om studien. 

Eftersom barnens föräldrar är informerade kan barnen redan vara införstådda med vårt syfte men 

vi valde att inte säga något förutom om barnen själva aktivt sökte upp oss och frågade. Vi har då 

varit öppna med att vi genomför en studie där vi tittar på förskolans rum och vad barnen leker 

med. Barnen har då blivit tillfredsställda med svaret. Detta val gjorde vi för att genom tidigare 

erfarenheter har upptäckt att barnen blir mer nyfikna på observatören om de vet i förväg att de 

blir observerade, vilket leder till avbrott i barnens lek. Vissa gånger började barnen konversera 

med oss om andra saker, de ville berätta något eller fråga om något annat än studien. Vi har då 

pratat med barnen som vilken annan vuxen som helst och därtill kan vi konstatera att vår 

uppmärksamhet brustit lite i att ha hundraprocentigt fokus på det vi observerat hela tiden. Vid de 

tillfällen då barnen kontaktade oss svarade vi dem på tals och försökte sedan därefter hålla en 

ännu lägre profil än innan. I delstudie två var observatören tvungen vid enstaka tillfällen avbryta 

sin observation då något barn började konversera med observatören. Detta löstes genom att 

observera ett annat rum emellan. Efter en kort paus återgick barnen till sin aktivitet och när 

observatören kom för andra gången tycktes det inte vara lika intressant och observatören kunde 

då börja om med sina observationer på nytt. När vi genomfört denna studie har vi på teoretisk 

nivå sagt att vi ska undersöka vissa framarbetade frågeställningar. Validiteten i vår studie talar om 

för oss om vi empiriskt undersöker det som vi på den teoretiska nivån sagt att vi ska undersöka, 

alltså om vi mäter det vi påstår att vi mäter. Validiteten visar om vi genom vår metod lyckas med 

att besvara studiens frågeställningar om hur de undersökta förskolorna är utformade, vilka flöden 

som möjliggörs, vad rummens placering har för relation till varandra samt hur rummen används 

och vilka aktiviteter som förekommer. Vi anser att våra data svarar mot de forskningsfrågor som 

studien ställt och därmed är validiteten hög.  
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Etiska aspekter 

I vår studie har vi följt Vetenskapsrådets etiska principer. Vetenskapsrådet Forskningsetiska 

principer (2003) skriver om fyra olika krav man bör följa. Informationskravet handlar om att de 

medverkande förskolorna, föräldrarna och barnen som vi har observerat var informerade om 

syftet med vår underökning och vad det var som observerats (Vetenskapsrådet, 2003, s 7). 

Samtyckeskravet betyder att vi personligen har tagit kontakt med verksamhetsledarna och 

förskolecheferna vid förskolorna för att få tillstånd att göra observationerna och att vi även fått 

tillstånd från övrig personal på förskolan vars avdelningar var i fokus. Vi har även kontaktat alla 

föräldrar vars barn har deltagit i observationerna och fått samtycke till deras medverkan. 

(Vetenskapsrådet, 2003, s 9). Konfidelitetskravet och nyttjandekravet handlar om tystnadsplikt 

och alla uppgifter har behandlats så att inga obehöriga kunnat ta del av dem. Kommuner, 

förskolor och barn kommer att vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2003, s 12-14 ). På det sättet kan 

ingen förskola skadas om ämnet skulle användas i något annat sammanhang.  



 

 20 

Resultat och analys av delstudie 1 

Vårt syfte med studien var att undersöka relationen mellan den fysiska miljön och barns rörelser 

och aktiviteter i den fria leken. Detta är den första delstudien som behandlar hur de undersökta 

rummen är utformade med avseende på fysisk miljö, vilka flöden som möjliggörs i förskolorna 

och vad rummens placering har för relation till varandra. Först presenteras förskolan Gullvivans 

planritning och därefter presenteras de rumsliga relationerna mellan rummen samt byggnadens 

rumsliga struktur samt flöden och därefter följer resultaten för Solrosen i ovan nämnd ordning.  

 

Förskolan Gullvivan 

 

De rumsliga relationerna mellan rummen på Gullvivan samt dess struktur 

Enligt den rumssyntaktiska teorin, Space Syntax, kan man jämföra olika byggnader genom att rita 

grafer. I dessa grafer visas relationerna mellan rummen i våra undersökta förskolor. Vi får en 

snabb överblick över vilken relation rummen har till varandra och kan då reflektera över vad de 

olika rummen kan användas till. Här ser vi överskådligt hur många rum man når ju fler steg man 

tar in i byggnaden. Ett steg är ett rum in i byggnaden, tar vi ytterligare ett steg hamnar vi ett rum 

längre in.  

Figur 1. Förskolan Gullvivans planritning. 
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Det som barnen möts av när de först kommer in 

genom förskolans ytterdörr på Gullvivan är ett kapprum 

(1). Det finns bänkar att sitta på och alla barn har varsin 

hylla med sitt namn på. Härifrån finns en toalett att nå 

och även tvättrummet där barnen har varsin krok med 

sin handduk och även tillgång till två toaletter. Nästa rum 

som man når från hallen är allrummet (2). Vi kan se att 

detta rum är mest centralt, från detta rum har man 

tillgång till rum 1, 3, 4, 5 och 6 samt in mot 

personalingång och mot personalrummet. Detta är 

rummet som all personal kommer in till när de kommer 

till förskolan på morgonen och således det första de 

möter då deras personalingång är på andra sidan av huset. 

Allrummet (2) är ett stort rum på 42kvm som har 

skärmats av med två hyllor längs ytterväggen för att skapa 

två mindre avdelningar i rummet. Ett ovalt bord i 

barnstorlek står emellan dessa hyllor, dessutom upptas 

resten av rummet av två fyrkantiga bord med plats för 

åtta barn vardera, vilka är deras matbord under lunchen. 

Från detta rum finns det sex dörrar mot andra rum.  Från 

barnens håll är det två steg för att komma in i rum 2, de 

möts av rum 1, hallen, först. Rum 2 är alltså en central 

plats och även om man inte rent visuellt ser in i alla de angränsande rummen så har man en klar 

överblick över vad som händer i rum 1, rum 3, rum 4 och rum 5. Det är bara i rum 6 som man 

inte ser in i då det står en hög bokhylla som rumsavdelare innanför dörren som skymmer sikten. 

Även om dörrarna skulle vara stängda in till rum 1, 3, 4 och 5 så är det en fönsterruta i vuxenhöjd 

på dörrarna som gör att man kan titta in. Tre av de fem rummen som angränsar till det mest 

centrala rummet, allrummet (2) används som “hemrum” till olika barngrupper på avdelningarna, 

rum 3, 5 och 6. En dörr leder till ett rum för vattenlek. Där finns en stor vattenbehållare mitt på 

golvet och runt omkring dessa lådor med diverse material att använda i vattenleken (4). Den sista 

dörren leder till personalutrymmen samt till köket och det är genom denna dörr som all personal 

kommer in på morgonen. I både rum 3 och 6, som används som hemrum till två av 

barngrupperna, finns hyllor på plats för att skärma av rummen. I rum 6 finns ett ovalt bord med 

plats för åtta barn och mot fönstret står en soffa. Hyllan står med ryggen mot dörren och hyllans 

rygg är täckt med tyg och barns alster. De öppna hyllplanen vetter in mot rummet (Se figur 1.1)  

5 

4 2 
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 1 

Personalrum 

Personalingång 

6 

7 

Ingång 

Figur 2. Relationen mellan rummen på Gullvivan. 
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Utifrån vad vi får fram i dessa grafer ovan så kan 

pedagogerna reflektera över vilka aktiviteter som 

skulle kunna vara lämpliga på dessa platser. Grafen 

ger en helhetsbild över vilken relation som finns 

mellan rummen. Vi kan se att rum 6, ett hemrum, 

ligger längst in i byggnaden men med dörr in mot 

rum 7. Detta blir då alltså ett genomgångsrum om 

man vill komma till rörelselekrummet (7). En möjlig 

anledning till att de har satt upp en hylla vid ingången 

till rum 7 kan vara för att skärma av den passagen, så 

att barnen som befinner sig i rum 6 inte ska störas av att barn passerar rummet när de är på väg 

in mot rörelselekrummet. Befinner man sig inne i rum 6 så ser man inte någon av dörrarna mot 

rum 2, allrummet eller rum 7, rörelselekrummet. Denna passage är dold bakom den höga hyllan 

och rummet blir därför väldigt lugnt och harmoniskt. Eventuella flöden som går från allrummet 

(2) till rörelselekrummet (7) ska inte behöva märkas av barn som befinner sig i hemrummet (6).  

Flöden genom rummen på Gullvivan 

När barnen kom in på morgonen tillsammans med sina föräldrar kom de in i hallen, tog av sig 

skorna och hängde av sig sina kläder. Sedan gick de in i allrummet (2) och tog sig en sväng runt 

pysselbordet som stod vid fönstret. Här stannade en del, ju fler barn som hade samlats vid 

pysselbordet desto fler verkade dras dit på en gång när de kom in i rum 2 från hallen på 

morgonen. Därefter valde de barn som gick vidare från pysselbordet att gå vidare in i andra rum. 

De olika dörröppningarnas flöden presenteras nedan i tabellen. Tabellen visar att de rum som var 

släckta och stängda på morgonen fick färre besökare än de rum som var tända och där dörren var 

öppen.  
 

Figur 4. Antal gångar de olika passagerna mellan rummen på Gullvivan passerats. 
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Vi kan se i diagrammet ovan att dörren mellan rum 1 och 2 är den som har passerats flest gånger, 

detta är passagen mellan hall (1) och allrum (2). Denna observation ägde rum på morgonen varpå 

alla barn passerade denna dörr för att komma in i övriga rum. Denna dörr var öppen vid 

observationstillfället och totalt 22 gånger passerades denna genomgång av både vuxna och barn. 

Dörren mellan allrummet (2) och rum 3 var den passage som hade passerats näst flest gånger, 8 

gånger. Det var dörren till ett av ”hemrummen” som en av förskolans avdelningar huserade i. 

När det var fri lek var det dock öppet för alla barn att komma in i rummet och leka. Till rum 3 

var dörren öppen och lampan var tänd där inne. Till rum 4 var dörren stängd och lampan var 

släckt, detta kan förklara varför ingen passering gjordes in till detta rum även om det var tillåtet 

för barnen. Detta rum användes inte dagligdags av barnen utan mest vid någon form av 

verksamhet, detta kan barnen ha noterat och vara van vid varför de inte öppnat och gått in. Till 

rum 5, ett hemrum, var dörren stängd och lampan var släckt men öppnades av ett av barnen som 

även tände lampan. Därefter gick ett barn till in under tiden för min observation. Även detta rum 

fungerar som ”hemrum” åt en grupp barn men alla barn är välkomna in under fri lek. I rum 6, ett 

annat hemrum, var lampan släckt och dörren var stängd men ett barn gick ändå in och satte sig 

vid bordet. Rum 7 som fungerar som lekhall ligger längst bort och var vid tiden för 

observationen både släckt och med stängd och låst dörr.  

 

Förskolan Solrosen 

 
Figur 5. Förskolan Solrosens planritning. 
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De rumsliga relationerna mellan rummen på Solrosen samt dess struktur 

För att kunna jämföra Gullvivans förskola med 

Solrosens förskola så har en graf gjorts även över 

Solrosens relation mellan rummen. När barnen på 

Solrosen kom in i hallen (1) tog de först av sig skorna 

och hängde sedan av sig sina kläder. Härifrån hade 

de tillgång till ett tvättrum med toaletter och bredvid 

tvättrummet fanns ett rum där det på dörren stod 

“Personalrum” (2). Detta användes dock mer som 

förråd och dörren hölls oftast stängd och låst. Från 

hallen fanns en dörr in mot ett rum (3) som bestod 

av ett fönster samt två bord, ett för 4 barn och ett 

för 6 barn. Här fanns också två hyllor som bestod av 

spel och annat material. I detta rum, spelrummet, 

stängde barnen dörren, här kunde de få vara ifred 

men även tittas till då det är ett glasfönster i dörren. 

Detta gör att de inte behöver störas i sin lek för att 

någon ur personalen vill titta till dem men fönstret 

kan även göra att de känner sig övervakade. På 

Solrosen krävdes det, precis som på Gullvivan, två 

steg för barnen att nå in till den mest centrala platsen 

på förskolan, rum 4. Detta rum sträckte sig över hela huskroppens bredd och hade av personalen 

delats upp i olika smårum. När vi numrerat rummen har vi valt att numrera rummen utifrån de 

permanenta väggarna och istället beskriver vi mer ingående här vilka små rum som fanns i de 

stora rummen. Rum 4 bestod av en korridor där barnen hamnade först då de kom utifrån hallen. 

Ena sidan av detta rum bestod av ett kök med diskbänk, ett runt bord med plats för 6 personer 

samt en hemvrå, som de kallade det, med ett litet fyrkantigt bord på barnens nivå med tillhörande 

stolar och ett barnkök. Här fanns det två fönster. På andra sidan korridoren, men fortfarande i 

samma rum, hade de delat av så att det blivit som två smårum. Det som delar av dessa rum är en 

låg bokhylla och mot bokhyllan står en soffa in mot ett av dessa smårum. Framför soffan låg en 

stor matta och i en bokhylla som stod mot väggen fanns böcker. Två barnfåtöljer stod vända in 

mot det lilla rummet och ut mot korridoren stod två låga boklådor placerade. I det andra lilla 

rummet fanns en hörna med diverse konstruktionsmaterial, en lite tjockare matta och stora 

plastlådor med material. Hyllan som delade av dessa två små rum stod vänd med fronten in mot 

det lilla rummet där man kan arbeta med konstruktionsmaterial. Från detta rum nådde man till 

rum 1, hallen, och rum 5, samlingsrummet, och har en klar överblick över vad som händer. Här 

står det enda bordet i vuxenstorlek som fanns inne på avdelningen vilket betyder att det är en 
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Figur 6. Relationen mellan rummen på Solrosen.  
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naturlig plats för de vuxna att sitta här och ha överblick över barnen och rummen. Ett steg in i 

byggnaden tar oss till rum 5, samlingsrummet. Även i detta rum var rum i rummen skapade på 

högersidan som delades av med hjälp av en låg hylla. Där stod ett bord på barnens nivå med plats 

för sex sittande barn och med två fönster. En hylla i låg höjd med lekmaterial var placerat så att 

det skärmar av in mot ett hörn av rummet som bestod av en stor rektangulär matta där samling 

brukar ske. Två fönster fanns i detta avdelade rum. På den ursprungliga planritningen visades 

rum 5 och 6 som ett enda stort rum men nu var en permanent vägg byggd som gjort rum 6 till ett 

eget rum. I rum 6 fanns ett bord på barnens nivå med fyra stolar, det fanns ytterligare plats för 

två sittande barn längs med väggen vid ett bord. Det fanns också två stafflier och längs med 

kortsidan fanns en diskbänk med handfat. Hyllor fanns uppsatta på väggarna med diverse 

skapande material. Tre fönster fanns placerade och rummet var ljust. Rum 6 hade inga andra 

dörrar så därför var det lugnt och stillsamt i detta rum som fungerade som en ateljé.  

Flöden genom rummen på Solrosen 

Figur 7. Antal gånger de olika passagerna mellan rummen på Solrosen passerats. 

    

 

Barnen kom in i rum 1, hallen, när de klev in genom entrén på morgonen. Från rum 1 till rum 2 

var det inga barn eller vuxna som passerade, dörren var stängd och låst och fungerade som 

förråd/personalrum. Denna observation ägde inte rum på morgonen varpå detta förklarar att 

inga flöden skedde genom denna passage då inga barn uppehöll sig i hallen.  Från hallen (1) in till 

spelrummet (3) passerades inte någon denna passage alls, däremot passerades passagen från det 
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Sammanfattande analys över de båda förskolorna 

Vilka likheter de båda förskolorna har i den rumsliga relationen är att de båda har ett centralt 

rum, en plats där man har bra överblick över stora delar av lokalen samt där man sitter som 

spindeln i nätet. Uppfattningen är att det är en naturlig plats att vara där för de vuxna, i båda 

förskolorna är detta rum två steg in i byggnaden, efter hallen. Rummen som fungerar som detta 

rum är i Gullvivans förskola allrummet (2) och på Solrosens förskola det kombinerade allrummet 

med hemvrå/läs- och bygghörna (4). Detta rum är i de båda förskolorna även genomgångsrum, 

det vill säga det finns flera passager in och ut från dessa rum till andra rum. De båda förskolorna 

hade också använt sig av hyllor, både halvhöga och höga hyllor för att skapa mindre rum i 

rummen samt på Gullvivans förskola (se figur 3) för att skärma av en passage. Detta gjorde att 

man inte såg passagen mellan rum 6, hemrummet, och rum 7, rörelselekrummet, om man befann 

sig i rum 6. Detta sätt att dölja en passage från barn och vuxna som befinner sig i ett rum fann vi 

bara på Gullvivans förskola och inte på Solrosen vilket visar på en olikhet förskolorna emellan. 

På Solrosen använde man sig enbart av lägre hyllor för att dela av rum och detta fyllde då ett 

annat syfte än att dölja en passage, På Solrosen ville man istället skapa små rum i det redan 

befintliga stora rummet och valde då en lägre modell av bokhylla. I de båda förskolorna låg 

personalrummet en bit från förskolelokalerna där barnen vistades. På Gullvivan kom personalen 

in via en egen ingång på andra sidan av huset, där kök och personalrum fanns och på Solrosen låg 

i en egen korridor där inte barnen vistades (de Jong, 2010, s. 264).  Detta visar på maktstrukturer i 

lokalers utformning, där rum till personer med hög status ofta ligger på en skyddad, mer avlägsen 

placering såsom i korridorer där barn inte vistas. Makt kan också visa sig på rummens 

tillgänglighet respektive otillgänglighet. Resultaten av flödena i rummen på båda förskolorna visar 

att barn går in i rum, även om dörrar är stängda och lampor är släckta. Att rörelselekhallen på 

Gullvivans förskola under observationstillfället var låst kan vi reflektera över. Detta kan ha att 

göra med hur hög personaltäthet som fanns i förskolan just då. En möjlig förklaring kan vara att 

man inte hade lika bra uppsikt över detta rum som låg längst bort, (7) och att personalen därför 

valt att ha rummet låst.  
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Resultat och analys av delstudie 2 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan den fysiska miljön och barn rörelser och 

aktiviteter i den fria leken. Denna delstudie behandlar endast barnens aktiviteter i den fria leken. 

Frågor som; hur rummen används av barnen och vilka aktiviteter som förekommer behandlas i 

detta avsnitt. I följande text presenteras resultat följt av analys. Under resultat redovisas en kort 

beskrivning över innehållet och vad för aktivitet som sker i varje rum. Först presenteras förskolan 

Gullvivan med tillhörande planritning följt av förskolan Solrosen.   

 

Förskolan Gullvivan 

 

Rum 1 - Kapprum 

Här fanns det inga barn under fri lek. 

Rum 2 – Allrum 

Rum 2 är att av de större rummen på förskolan. I rummet fanns det två bord varav ett är 

större och det andra är mindre. Vid det mindre bordet fanns en hylla där pennor och papper 

stod. I hyllan fanns även annat skapande material som exempel plusplus, pärlor och geomags. I 

rummet satt två flickor och ritade vid det mindre bordet. Vid det större bordet satt två pojkar och 

en flicka. Pojkarna använde geomags och flickan tittade på.  

Figur 8. Förskolan Gullvivans planritning. 
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Rum 3 – Hemrum 

I mitten av rummet var en bokhylla placerad som användes som avskärmning. På ena sidan av 

bokhyllan fanns madrasser på golvet och på andra sidan fanns det konstruktionsmaterial som var 

av kuddfigurer. I rummet var det fyra pojkar som höll på att bygga en koja som blev en kiosk. De 

satt upp madrasser och hängde över filtar.  

Rum 4 –Våtrum  

Detta rum var till för vattenlekar. I mitten av rummet fanns det ett stort pool-liknande bord 

som var till för att fylla med vatten. Under fria leken vistades inga barn i våtrummet.  

Rum 5- Hemrum 

I rummet fanns det ett bord, ett dockskåp, en låda med Barbiedockor och en med blandade 

leksaker som exempel gosedjur, leksaksdjur m.m. I rummet fanns även spel som var placerad på 

en hylla som satt högt uppe på väggen. I rummet befann sig tre pojkar som lekte. Pojkarna hade 

ett varsitt djur i handen. En dinosauriefisk, en krokodil och en dinosaurie. De stod och jämförde 

sina leksaker. Tre flickor kom in i rummet. De tittade på en kort stund och tog sedan upp 

Barbiedockor och började leka bredvid pojkarna.  

Rum 6 –Hemrum  

I detta rum fanns det en soffa, en hylla och ett bord. Hyllan var placerad framför soffan och 

där fanns skapande material som lego, pärlor m.m. Tre flickor satt i soffan och planerade sin lek.  

Rum 7- Rörelselek 

Rum 7 var ett stort rum med få leksaker. Det låg en madrass på ena sidan av golvet. Två barn 

befann sig i rummet samtidigt. De sprang fram och tillbaka i rummet. De använde hela rummet 

när de sprang. De undersökte vem som var snabbast, den som rörde väggen först vann. Så fort 

barnen hade kommit fram till väggen startade leken om. 

 

 



 

 29 

Figur 9. Hur många barn som varit delaktiga i respektive aktivitet och i vilka rum det skedde. 

 
 

  

Analys av Gullvivan 

I tabellen framgår det att det är tre av de fyra lekkategorierna som sker på förskolan. I kategorin 

övrigt hamnar fyra barn och de befinner sig i rum 2 och 6. När det handlar om rum 2 var det 

endast en av fem barn som inte höll på med någon av de olika lekkategorierna. Granberg (2003) 

skriver att det behövs en inspirerande miljö för att lek ska skapas och utvecklas. Här är det svårt 

att säga något om miljön. Det kan vara så att materialet i rum 2 inte tilltalade just detta barn. I 

rum 6 var det tre flickor som inte heller gjorde något av de tidigare nämnda lekkategorierna. De 

planerade sin lek men leken kom aldrig igång. Då flickorna planerade sin lek kan det handla om 

att de försökte fylla sin lek med ett innehåll. Leksaker och rekvisita kan bidra med ett innehåll till 

barns lek. I detta rum fanns det inte mycket lekmaterial. Det material som fanns bidrog till 

skapande lek. Då flickorna inte använde material som fanns tillgängligt kan deras lek behövt 

annan typ av lekmaterial för att utvecklas. Konstruktionsmaterial som pennor, papper, pärlor, 

lego med mera fanns i rum 2 och 6. Konstruktionslek skedde endast i rum 2 och detta kan bero 

på att utbudet av konstruktionsmaterialet var en aning större och det fanns flera bord i rum 2. 

Konstruktionsmaterial som användes i rum 2 var pennor och geomags. Det materialet fanns inte i 

rum 6. Rollekar pågick i rum 3 och 5. I dessa rum fanns det mycket material som kan bidra och 

utveckla barns lek. Enligt Granberg (2003) är lekmaterial en inbjudning till lek (s, 95). Material 

som barnen använde fanns runtomkring dem i lådor och på golvet, exempelvis madrasserna. Med 

hjälp av leksaker och material i rum 3 och 5 kunde barnen bygga upp lekvärldar och inta olika 

roller. I den fria leken uppstår också rörelselek. Den typen av lekform behöver utrymme. Rum 7 

på förskolan är ett stort rum med lite material vilket ger just utrymme. Det stora utrymmet ger en 
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inbjudande miljö för barnen att kunna röra och springa på fritt, vilket barnen gör. Material som 

bidrar till regellek är exempelvis spel. I rum 3 förvarades spel högt på en hylla som var oåtkomligt 

för barnen. Regellek var en av lekkategorier som inte pågick. Varför ingen regellek skedde kan ha 

och göra med att det materialet som bidrar till denna typ av aktivitet inte var tillgängligt. I rum 1 

och 4 vistades inga barn under fri lek. Rum 1 var kapprummet och där fanns det inget lekmaterial 

vilket kan vara en faktor till varför inga barn valde att leka i det rummet. I rum 4 fanns det 

däremot olika typer av lekmaterial. Syftet med rum 4 och materialet som fanns där var att 

använda sig av vatten. Under den fria leken fanns det inget vatten i detta rum. Det leder till att 

rummet och materialet förlorar sin mening, vilket kan göra det till en mindre inbjudande lekmiljö.  

Förskolan Solrosen 

 

 

 

Rum 1 - Kapprum 

Här fanns inga barn under den fria leken. I kapprummet fanns barnens kläder på hyllor och i 

lådor. 
 

Rum 2 - Förvaring/personalrum 

 I detta rum fick inte barnen vistas. Rummet användes mer som förvaring än personalrum.  
 

Rum 3 – Spelrum 

I detta rum fanns två bord. Ett bord som var mindre och ett som var större. Längs väggarna 

fanns det hyllor i barnens höjd. I hyllorna fanns det spel, lego, plusplus, pussel m.m. I rummet 

Figur 10. Förskolan Solrosens planritning. 
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befann sig fem pojkar. Tre av pojkarna satt och byggde med lego. Två pojkar satt och spelade 

memory-spel.  Alla fem pojkarna befann sig vid det mindre bordet närmast hyllan med lego.  
 

Rum 4 –Hemvrå, läshörna, bygghörna. 

Det så kallade ”allrummet” på förskolan. Det var ett relativt stort rum där personalen hade 

valt att göra ”rum i rummet”. Personalen hade skärmat av rummet så i ena hörnan fanns en 

hemvrå där leksakskök fanns. I hörnan mitt emot fanns ett större bord och ett kök. I andra sidan 

av rummet har de gjort en läshörna med soffor och fåtöljer och en bygghörna där bilar och 

klossar fanns. Två flickor lekte i hemvrån. De dukade fram på bordet och hade på sig 

prinsesskläder. Inga barn befann sig i läshörnan. Tre pojkar lekte i bygghörnan. De hade byggt 

fram bilbanor med hjälp av klossar där de körde med sina bilar. Fyra pojkar satt runt det stora 

bordet som var placerat i köket. De hade en iPad på bordet, ena killen höll i iPaden men alla 

pojkar deltog i spelet. De spelade ett matematikspel.  

Rum 5 –Samlingsrum 

Även detta rum var uppdelat. Direkt till höger in i rummet fanns ett bord och en bokhylla. I 

bokhyllan bakom fanns det pärlor och pärlplattor. Bakom bordet fanns en hylla som fungerade 

som en avskärmning. I hyllan fanns det leksaker som barbiehus, dockor, djur m.m. Bakom hyllan 

hade det en stor samlingsmatta. I rummet pågick det två olika aktiviteter. Tre flickor satt vid 

bordet och använde pärlplattor. Det pågick en intensiv dialog mellan barnen vid bordet. Inget av 

barnen la pärlplattor även fast de hade pärlor framför sig. Två flickor satt på samlingsmattan och 

lekte med barbiedockor och barbiehus. De upptog hela mattan då de hade spritt ut alla 

barbiedockor på mattan.  

Rum 6 – Ateljé 

Detta rum användes när barnen målade. Inga barn valde att måla under fri lek. Allt material i 

ateljén var placerat på hyllor i barns höjd. I mitten av rummet fanns ett bord.  
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Figur 11. Hur många barn som varit delaktiga i respektive aktivitet och i vilka rum det skedde. 

 

Analys av Solrosen  

Denna förskola har många ”rum i rummen” och dessa rum är avsedda för en viss aktivitet. I rum 

3, 4 och 5 var de enda rummen där det skedde aktiviteter och många av barnen höll på med 

något skapande eller konstruerande aktivitet. Det kan ha att göra med att sådant material som 

bidrar till konstruktionslek fanns i dessa rum.  Rum 3 var mindre och där kunde barnen leka mer 

ostört än i de andra rummen. Att kunna konstruera och skapa ostört verkade inte ha någon större 

betydelse för konstruktionsleken då denna lekform förekom i alla olika rummen. I rum 3 fanns 

det även material som bidrar till regellek. Denna typ av lek pågick även i rum 3, dock i mindre 

utsträckning. Miljön i rum 4 var skapad för att bidra till olika typer av lekar vilket det även gjorde. 

I rummet lekte barnen rollek, regellek och konstruktionslek. Med hjälp av material i omgivning, 

exempel utklädningskläder som fanns i rum 4, får barnens lek ett innehåll och deras rollek växer 

fram (Löfdahl, 2004, s 115). I bygghörnan fanns det material som just var anpassad till 

konstruktionslek och där förekom även konstruktionslek. Vid bordet i köket i rum 4 spelade 

pojkar på iPaden vilket kan kopplas till regellek då de övar på samspel och turtagning. Pojkarna 

har satt sig vid stora ”vuxenbordet” som finns på förskolan. Det kan ha att göra med att de 

upplevde att de fyra pojkar fick en bättre sikt över iPaden när det samsades över spelet. I rum 5 

satt tre flickor runt bordet som höll på med en skapande aktivitet. I observationen hade 

skapandet upphört och övergått till en dialog. Vid den här delen av rummet fanns det bara 

skapande material som var pärlor. Då detta rum var större och hade färre ”rum i rummen” kan 

de bidra till mer störande moment. De andra barnen som befann sig i rum 5 var två flickor som 

lekte med barbiedockor. De tog upp en stor yta när de lekte, då rummet är större finns det en 

möjlighet till lekar som tar plats. Barnen som skapade kan ha blivit störda och tappat sitt intresse 

ganska snabbt. I rum 1, 2 och 6 befann sig inga barn under den fria leken. I rum 1 som var 

kapprum fanns det inget lekmaterial. Varför inga barn befann sig i detta utrymme under fria leken 

kan bero på att det inte fanns något lekmaterial som kunde bidra till lek. I rum 6 befann sig inte 
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heller några barn under den fria leken, även fast de hade tillgång till material. Materialet som 

fanns i rum 6 var skapande material, den typen av material fanns i många andra rum på förskolan. 

Det kan vara så att det materialet i ateljén inte lockade lika mycket då samma aktivitet kunde ske i 

rum där flera olika valmöjligheter fanns. Läshörnan var placerad i ena hörnet i rum 4 och där 

vistades inte heller barnen under den fria leken. Det skulle kunna bero på att det skedde många 

olika aktiviteter samtidigt i rummet och att vid läsning vill barnen ha lugn och ro. Rum 2 

användes som ett förvarings- och personalrum. Där fick inte barnen vistas vilket leder till att man 

tar bort värdefull yta för lekar. Rörelselek var en av de aktiviteter som inte förekom på förskolan. 

Det kan bero på att denna lek kräver stort utrymme och på denna förskola fanns det inget rum 

med stort utrymme.  

Sammanfattande analys över de båda förskolorna 

På förskolorna framgick det att barnen förhöll sig till de aktiviteter rummet avser genom 

materialet och miljön. Barnen lekte de lekar som materialet bidrog till. Exempel på Gullvivans 

förskola i rum 5, där det fanns mycket leksaker och rekvisita som bidrog till rollek. I det rummet 

lekte alla sex barnen som befann sig i det rummet rollek. Och på Solrosens förskola i rum 3, där 

fanns det skapande material och sällskapspel. I det rummet pågick regellek och konstruktionslek, 

precis de typer lekar som materialet och rummets miljö bidrar till. På båda förskolorna fanns det 

även rum som inte utnyttjades av barnen. Rummen som barnen inte vistades i hade heller inget 

lekmaterial, med undantag för våtrummet (rum 4) på Gullvivan och Ateljén (rum 6) på Solrosens 

förskola. Materialet som fanns i dessa rum är sådant material som oftast kräver en pedagogs 

närvaro och det kan vara en orsak till varför dessa rum inte användes av barnen. Dessa två 

förskolor skilde sig åt då förskolan Solrosen hade fler ”lekstationer” det vill säga ”små rum i 

rummen”. De hade skilt dessa rum åt genom att sätta upp hyllor. På förskolan Gullvivan hade de 

också satt upp hyllor men inte lika många som på Solrosen. I resultatet kan vi se att Solrosen 

hade flera olika typer av lekkategorier i ett och samma rum medan på Gullvivan förekom oftast 

samma lek i ett och samma rum. På Gullvivan förekom aldrig regellek vilket det gjorde på 

Solrosen. Den lekkategori som inte förkom på Solrosen men Gullvivan var rörelselek. Detta kan 

ha att göra med tillgången och utrymmet på förskolorna. På Solrosen fanns det exempelvis inget 

stort rum som bidrar till rörelselek vilket det fanns på Gullvivan. Alla barnen på Solrosens 

förskola höll på med någon typ av aktivitet vilket skulle kan ha att göra med att de har en 

inbjudande miljö och material som tillförser alla barnen.  Resultatet i delstudie två visar på att 

lekar utvecklas och formas beroende på materialet och rummets utformning. Resultatet visar att 

miljön har en stor betydelse för hur barnens lekar utvecklas. 
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Diskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka relationen mellan den fysiska miljön och barns rörelser i 

rummen samt deras aktiviteter i den fria leken. I vårt resultat fann vi att i båda våra studerade 

förskolor finns ett rum som fungerar som den centrala platsen, där man sitter som spindeln i 

nätet. I båda förskolorna är det här rummet placerat två steg in i byggnaden, ett steg från entrén. 

Vi fann att de båda förskolorna har delat in större rum i mindre vrår genom att dela av rummen 

med hjälp av hyllor och annat möblemang. Vad gäller barnens lek kom vi fram till att barnen 

leker de lekar som materialet erbjuder i ett visst rum. I de rummen där det inte fanns något 

lekmaterial vistades inte barnen under sin fria lek. I detta kapitel vill vi diskutera våra 

frågeställningar inom studien och vilka svar som framkommit i uttolkningen av resultatet relaterat 

till tidigare forskning och utifrån våra teoretiska perspektiv. Vår studie fördjupar sig enbart i två 

olika förskolor och det hade naturligtvis gett en större bredd till resultatet om vi studerat ett 

större antal förskolor. För denna studies omfång så ansågs det genomförbart med två förskolor 

att analysera. 

De Jong (2010) skriver att man kan visa hur en viss byggnad ser ut från ett visst perspektiv, till 

exempel från personalrummet eller från en småbarnsavdelning (s. 263) för att få syn på de olika 

rummens specifika egenskaper och vad man har för möjligheter att anpassa rummen. Genom att 

använda sig av teorin om Space syntax, den rumssyntaktiska teorin, kan man försöka förstå 

meningen i utformningen av en viss fysisk miljö. Vi kan försöka förstå rummens placering i 

förhållande till varandra och var rummen som används mest är placerade. I vårt resultat framgick 

det att de båda studerade förskolorna har ett rum som fungerar som den centrala platsen, där 

man sitter som spindeln i nätet. Dessa rum som betecknas som de centrala rummen, där befann 

sig även många barn enligt våra observationer. Av alla barn på förskolorna så var det flest barn på 

Solrosen och nästa flest barn på Gullvivan som vistades i dessa centrala rum under fri lek. Alla 

byggnader har ett rum som ses som den centrala platsen. Att veta vilken som är det centrala 

rummet på förskolor kan hjälpa till att veta vilken plats som är bäst för en viss aktivitet. (De Jong, 

2010, s. 265). En läsvrå som kräver lugn och ro kan exempelvis vara lämpligt att placera längre in 

i byggnaden där färre antal barn vistas och inte placera det i ett rum som används som 

genomgångsrum. Rum som vi fann vara det så kallade centrala rummet på förskolorna användas 

just som genomgångsrum. Flödena visade att många barn passerar de centrala rummen. Då vårt 

resultat visar på att det var färre barn och färre flöden i rummen som låg längre bort från det 

centrala rummet tänker vi oss att det kan bero på att dörrar varit antingen stängda eller att 

rummen varit släckta och därmed har det dröjt längre innan barnen hittat dit, än om dörrarna 

varit öppna med lampan tänd. De Jong (2010) skriver att ”Flera dörrar ger mindre väggyta och 

kan leda till att rummet används som genomgångsrum. Då är det svårare att använda rummet för 

aktiviteter som kräver koncentration, till exempel samling, sagoläsning och vila” (s. 260-261). 
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Detta hade en av förskolorna löst genom att sätta en hög hylla i vinkel ut från väggen för att dölja 

denna genomgång för de som befann sig i rummet (se figur 3). Nordin-Hultman (2004) har i sin 

forskning skrivit om betydelsen av det pedagogiska materialets placering. Hur och vart vi väljer 

att placera materialet så skapas möjligheter och intressen för barnen (s. 72). I de rum som var de 

centrala rummen på förskolorna pågick skapande lekar men inga aktiviteter som krävde lugn och 

ro. Detta visar att det är betydelsefullt för på vilken plats som barns material placeras. 

Björklid (2005) skriver om hur viktigt miljön är på förskolan för barns välbefinnande. Hur 

miljön är utformad hänger ihop med barns utveckling och möjligheter till lek. Barn behöver 

känna att de har utrymme för sina lekar, att de kan leka ostört m.m (s. 38). De båda förskolorna 

hade inrett genom att dela av de större rummen till mindre rum med hjälp av hyllor och annat 

möblemang. De som arbetar på en förskola kan själv påverka vilka ytor som de vill ska vara 

exempelvis lugnare genom strategisk placering av möbler och material. Detta var något som 

tydligt framgick i vårt resultat. Barnen lekte de lekar som rummen var ”skapta” och inredda för. 

Exempel så lekte barnen rörelselekar i det stora rummet som var tänkt att ha som rörelserum för 

barnen. I rummen där det fanns sällskapsspel där spelade även barnen spel. I vårt resultat 

framgick det inte någon aktivitet som avvek från detta mönster. Rummets miljö och utformning 

har en tydlig inverkan på barns lekar. Därför är rummets struktur viktig då det förhåller en tydlig 

relation till barns olika typer av lekar.  

 Avskärmningar av rum till olika vrår skapar möjlighet till flera olika lekmiljöer. Vårt resultat 

visar att miljön påverkar barnens lek genom att de leker där materialet finns. Löfdahl (2004) 

skriver att ”När barn ses som sociala aktörer är det underförstått att de är med och skapar sin 

omgivning” (s. 12). Det är då viktigt att miljön är lustfyllt och varierad för att barn ska kunna 

utveckla och forma leken utifrån sin fantasi och kreativitet.  Barngruppen och dess omgivning är 

beroende av varandra och det är där som lärande och meningsskapande sker i en kontext. När vi 

förstått rummens relationer kan vi skapa lekmiljöer som passar rummens funktion. Löfdahl 

(2004, s 12) tar upp betydelsen av kontexten i förskolans miljö då barnens lek påverkar 

omgivning samt omgivningen påverkar barnens lek. 

Att föräldrakontakten är viktig i en förskola är självklart och de Jong (2010) lyfter fram att 

man genom rummens placering markerar vilken slags kontakt med föräldrar man vill ha (s. 266) 

Om pedagogerna uppehåller sig i hallen och tar emot barnen där så är det så långt som 

föräldrarna går in varje dag. Vill man däremot att föräldrarna ska se verksamheten och uppehålla 

sig där så kan man strategiskt ha pedagoger längre in i byggnaden för att få in föräldrarna dit. Hur 

rummen placeras i en byggnad visar även på maktrelationer. Att vissa dörrar var stängda och låsta 

till en del rum kan visa på en makt som pedagoger har över rummen och barnen.  Vi fann att 

personalrummet låg otillgängligt på båda förskolorna för barnen och detta kan relateras till ett 

maktperspektiv där rummens placering talas om för oss vilka som har tillträde till rummet. Dessa 

båda personalrum låg i varsin korridor där barnen inte vistades.  
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Det finns ingen direkt mall över hur förskolor ska vara utformade och läroplanen lämnar 

ansvaret till pedagogerna. Detta kan leda till att alla barn inte får samma möjlighet till lärande då 

alla förskolor inte ser likadana ut. Dörrar som är stängda gör att barn inte i lika stor utsträckning 

befinner sig i dessa rum och detta kan ha betydelse då det är många barn på små ytor i de flesta 

förskolor. Även materialet har betydelse för att skapa en inbjudande och inspirerande lekmiljö i 

alla rum.  
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Konklusion  

När förskolor utformas är det viktigt att anpassa rummens utformning och inredning samt var 

lekmaterialet ska placeras.  Syftet med vår studie var att undersöka relationen mellan den fysiska 

miljön och barns aktiviteter i den fria leken. I de båda förskolorna fann vi rum som fungerade 

som den centrala platsen, detta rum användes som genomgångsrum och det var här många barn 

valde att vara.  I båda förskolorna är det här rummet placerat två steg in i byggnaden, ett steg från 

entrén. Vi fann att de båda förskolorna hade inrett rummen genom avskärmningar och olika 

lekstationer. Vad gäller barnens lek kom vi fram till att barnen leker de lekar som materialet 

erbjuder i ett visst rum. Omgivningen påverkar barnens lek och det i sin tur påverkar barnens 

lärande. Ett stort ansvar läggs på pedagogerna som har det yttersta ansvaret när det kommer till 

att placera materialet som finns på förskolor. Det är även relevant att lyfta att förskolor i Sverige 

har olika förutsättningar, där utrymme och ekonomi är några avgörande aspekter. I Lpfö98/10 

står det att ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan” (s. 5), men hur dessa mål ska 

uppnås när det är olika förutsättningar mellan förskolor i landet behöver uppmärksammas. Detta 

är något som bör lyftas i framtida diskussioner och debatter. Klarare riktlinjer i läroplanen och en 

mall som visar god arkitektur över förskolor och placering av material behövs för att alla barn ska 

ha samma möjligheter. För att detta ska kunna ske krävs vidare forskning inom området. Det 

skulle vara intressant att genomföra en studie där förskolepersonal och barn intervjuas. Om 

pedagogers syn och kunskap om den fysiska miljön i förskolor, men även undersöka hur barn 

själva ser på sin miljö.  
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Bilaga 1 – Planritning Gullvivan 

 



 

 41 

Bilaga 2 – Planritning Solrosen 
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Bilaga 3 – Informationsbrev till alla föräldrar 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om den fysiska inomhusmiljön i förskolan kommer att 

utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Caroline Eek och Victoria Hansson 

som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras i sin förskolemiljö. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt 

att mitt barns medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt 

barn. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, 

även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att mitt barn inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: …………………………………………….  

Födelsedatum: …………………… 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
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Information om en studie av den fysiska miljön i förskolan. 

 
Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet har vi 
påbörjat ett examensarbete om den fysiska miljön i förskolan. 

 

Vi vill med denna studie undersöka vilken betydelse utformningen av förskolans fysiska 

inomhusmiljö har för var barnen befinner sig och vad de gör på dessa platser. Vi kommer att 

kartlägga inomhusmiljön och titta på var barnen är och vad de gör där. 

 

Vi som ska genomföra studien är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet.  

 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ditt/ert barn under några dagar i förskolan. 
Vi kommer att samla in data genom att observera och dokumentera barnet under några dagar vid 
några tillfällen utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter.  

 
Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras under 
innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan 
ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, 
seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte 
att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
Är du/ni positiva till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Om du/ni är positiva till deltagande 
undertecknas den medföljande blanketten om medgivande och lämnas till personalen på 
förskolan, gärna så snart som möjligt. Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det 
bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Vi 
kommer även att ta in medgivanden från berörd personal på skolan såsom rektor och lärare. 
Efter att vi har mottagit alla medgivanden kommer vi att bestämma dagar för datainsamling. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Danielle van der Burgt, forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utvecklingsstudier. 

 

tel. 018 471 2442, e-post: danielle.van_der_burgt@kultgeog.uu.se 

Uppsala 31 mars 2014 

 

Caroline Eek, Caroline.Eek.9790@student.uu.se 

Victoria Hansson, Victoria.Hansson.9118@student.uu.se 
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Bilaga 4 – Observationsschema Flöden 

Passage 

Rumsnummer 

Antal ggr passerats Anmärkning 
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Bilaga 5 – Observationsschema Barns aktiviteter 

 

Lekkategorier Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum 4 Rum 5 Rum 6 Rum 7 

Konstruktionslek        

Regellek        

Rörelselek        

Rollek        

Övrigt        
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 Bilaga 6 – Loggbok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektionsloggbok, datum och tid: 
 

Beskrivning av aktivitet och material  

 

 

 

 

 

 

 
 

Rum;  

 


